
 

 

DECRETO 027 de 2021 

Art. 1° Ficam estabelecidas nos termos dos Anexos deste Decreto, o protocolo “Regras da Vida” 

e as medidas de prevenção específicas para o funcionamento dos estabelecimentos e atividades 

que menciona. 

 Art. 2º Para obtenção da Conformidade com as Medidas Preventivas da Covid-19, os 

estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços deverão: I - Estar licenciados 

(quando for o caso) junto a Vigilância Sanitária, da Secretaria Municipal de Saúde de Campos 

dos Goytacazes; II- Cumprir, além das “Regras da Vida”, as medidas de prevenção específicas 

para sua atividade. 

 Art. 3º As ações fiscalizatórias com vistas a dar cumprimento ao disposto neste decreto serão 

executadas pela Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos 

Goytacazes.  

§ 1º A inobservância às medidas preventivas estabelecidas nos Anexos deste decreto será 

considerada infração de natureza sanitária, sujeitando o infrator, individual ou 

cumulativamente, a aplicação das sanções e medidas administrativas previstas na Lei Federal nº 

6437, de 20 de agosto de 1977 e do Decreto nº 024/2021 e nas demais legislações municipais 

aplicáveis à espécie, bem como poderá ensejar a configuração do crime previsto no art. 268 do 

Código Penal Brasileiro. 

PROTOCOLO “REGRAS DA VIDA” 

 

No curso do processo de retomada das atividades econômicas serão observadas as “Regras da 

Vida”, assim entendidas como as ações que deverão ser rigorosamente observadas pelos 

estabelecimentos e prestadores de serviços, visando à mitigação da transmissão pelo novo 

Coronavírus. 

Constituem-se como “Regras da Vida”, dentre outras: 

I. Higienização das mãos, preferencialmente com água e sabão líquido, ou com álcool em gel 

setenta por cento; 

II. Em áreas de circulação, incluindo banheiros, disponibilizar álcool 70% em gel, dispensadores 

de sabão líquido e papel toalha descartável e lixeiras com tampa, sem acionamento manual. 

III. uso da máscara facial em todas as áreas comuns, e só retirá-la durante as refeições; 

IV. Observância do distanciamento de dois metros entre pessoas ou de ocupação máxima de 

uma pessoa a cada quatro metros quadrados nos ambientes fechados de acesso público, 

devendo ser evitado o uso de elevador e limitada a sua ocupação; 

V. Manutenção dos ambientes arejados, com janelas e portas abertas e sistemas de ar 

condicionado com manutenção e controle em dia; 

VI. Disponibilização de máscaras, luvas, toucas e outros equipamentos de proteção individual 

para as equipes de limpeza e demais funcionários, de acordo com a atividade exercida; 



VII. Reforçar a sensibilização quanto à etiqueta respiratória, a ser adotada em caso de tosse ou 

espirros: proteger a boca e nariz com o braço ou lenço de papel descartável, evitando tocar o 

rosto; 

VIII. Restrição de acesso às dependências dos estabelecimentos industriais, comerciais e de 

prestação de serviço, de clientes e colaboradores em estado febril ou com sintomas de 

contaminação esses devem ser encaminhados a assistência médica; 

IX. Fazer a limpeza concorrente de todas as superfícies nos estabelecimentos industriais, 

comerciais e de prestação de serviço, a cada três horas, e a limpeza terminal após o expediente, 

com atenção à necessidade da limpeza imediata; 

X. Divulgação, em pontos estratégicos, de materiais educativos e de outros meios de informação 

sobre as medidas de prevenção à Covid-19, como as Regras da Vida. 

Entende-se por: 

a) limpeza concorrente - o processo para a manutenção da limpeza realizado durante o 

funcionamento do estabelecimento, com frequência recomendada de, no mínimo, três horas; 

b) limpeza terminal - o processo mais completo e cuidadoso realizado de forma mais 

abrangente, antes ou após o encerramento das atividades; 

c) limpeza imediata - a que deve ser realizada no momento da ocorrência de uma possível 

contaminação de ambiente ou superfície. 

ANEXO XIV 

MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS PARA OS SERVIÇOS DE EMBELEZAMENTO 

13.1 Orientações Gerais Para Funcionamento 

1. Organizar turnos de trabalho alternando dias e horários de comparecimento entre os 

funcionários das equipes, evitando o maior fluxo de pessoas nos transportes e a aglomeração 

no local de trabalho. 

2. É recomendada a adoção de agenda de atendimento prioritário aos clientes que se 

enquadrem no grupo de risco da Covid-19. 

3. Deve ser respeitado o distanciamento mínimo previsto nas Regras para VIDA em todo o 

estabelecimento, com a reorganização do mobiliário ou reorganização da distribuição dos 

clientes. 

4. Deve ser evitado o atendimento do mesmo cliente por múltiplos profissionais 

simultaneamente. 

5. Para evitar fontes de contaminação e facilitar a higienização, retirar todo o material que pode 

ser compartilhado ou tocado por diferentes clientes (como jornais, revistas e tapetes) e objetos 

decorativos da recepção. 

6. Máquinas de pagamento com cartão deverão ser cobertas com filme plástico e higienizadas 

após cada utilização. 

7. Deve ser estimulado o pagamento por aproximação do cartão ou por QR Code para evitar a 

manipulação da máquina de pagamento. Deve ser respeitado o distanciamento mínimo previsto 

nas Regras para VIDA para evitar aglomerações na área do caixa. 



8. Os estabelecimentos que ofereçam serviços de alimentação (café, cantina, refeitório e copa) 

devem respeitar as regras estabelecidas para esse tipo de atividade. 

9. Se algum colaborador apresentar sintomas gripais ou qualquer outro indicativo da Covid-19, 

a gerência do local deve ser imediatamente informada para que o colaborador seja 

encaminhado para avaliação médica. 

10. Estimular os clientes a realizar a higienização das mãos antes do atendimento e sempre que 

necessário. 

11.Bebedouros de uso direto são proibidos. 

13.2 Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) 

1. Os profissionais/colaboradores devem respeitar a rotina de entrada e saída do ambiente de 

trabalho, vestir o uniforme, retirar todos os adornos, manter unhas limpas e aparadas, cabelos 

presos e evitar o uso de barba. 

2. O uniforme de trabalho deve ser de uso exclusivo no estabelecimento (inclusive a máscara) 

durante o expediente. É PROIBIDO circular fora do estabelecimento com o uniforme de trabalho. 

3. É obrigatório o uso de máscara para circulação nas áreas comuns, tanto para 

funcionários/colaboradores quanto para clientes. As máscaras deverão ser em número sufi 

ciente para que sejam trocadas quando estiverem sujas ou úmidas. 

4. É obrigatório o uso de sapato fechado, luvas de procedimento, luvas de borracha, avental, 

face shield e demais equipamentos de proteção individual (EPIs) para os 

colaboradores/funcionários, de acordo com o procedimento realizado. 

5. Para os procedimentos que requeiram proximidade entre profissional e cliente é indicado o 

uso de face shield como depilação, maquiagem, corte de cabelo e penteados), deve ser utilizada 

a face shield como EPI complementar à máscara. 

6. Os EPIs de reuso (face shield ou óculos) são de uso individual e, após o atendimento de cada 

cliente, devem ser lavados com água e sabão, desinfectados com álcool 70% e guardados em 

local limpo. 

13.3 Higienização de Equipamentos e Utensílios 

1. Reforçar a higienização de equipamentos e utensílios como escovas, pentes e bacias após 

cada cliente. 

2. As toalhas e os aventais para a proteção das roupas devem ser descartáveis ou de uso único. 

3. Os aventais e toalhas de tecido, após usados, devem ser acondicionados em sacos exclusivos, 

lavados com água e sabão e, em seguida, deixados de molho em solução de água sanitária (duas 

colheres de água sanitária diluídas em um litro de água) ou outro alvejante eficaz para este fim. 

4. Higienizar pincéis, esponjas e outros utensílios usados em maquiagem após cada cliente, ou 

utilizar acessórios descartáveis. 

5. Reforçara limpeza e desinfecção de equipamentos e utensílios de reuso, como máquinas de 

cabelo, máquinas de barbear, secadores, chapinhas e lavatórios de cabelos após cada cliente. 

 



13.4 Limpeza de Superfícies e Descarte de Resíduos 

1. Aumentar a frequência de higienização das áreas de maior circulação, incluindo os banheiros. 

É recomendada a limpeza concorrente no mínimo a cada três horas, e a limpeza terminal antes 

ou depois do expediente. Em alguns casos, pode ser necessária a realização da limpeza imediata. 

2. Reforçar a higienização dos mobiliários com uso de álcool 70% e das áreas de maior alcance 

das mãos (como mesas, maçanetas de portas, braços de cadeiras, telefones, interruptores de 

luz, portas, micro-ondas, bancadas, assentos e tomadas) após cada atendimento. 

3. A higienização dos carrinhos acessórios deve ser constante, com álcool 70% ou outra solução 

de limpeza eficaz contra a Covid-19, após cada utilização. 

4. A limpeza e a higienização dos banheiros devem ser feitas sem a presença de clientes ou 

aglomeração, com adoção de placas de sinalização no lado externo dos banheiros durante a 

higienização. Devem ser higienizados os suportes de papel-toalha e papel higiênico, 

saboneteiras, torneiras, acionadores de descarga, assento do vaso, pias, ganchos, lixeiras e 

maçanetas de portas, entre outras peças. 

5. Para a higienização de superfícies, é recomendado o uso de solução de água sanitária (uma 

parte para nove de água), respeitando o tempo de contato de 10 minutos. 

6. O descarte das máscaras ou outros EPIs deve ser feito em lixeira exclusiva para esse fim, 

seguindo as orientações do art. 11º do Decreto 118/2020. 

7. Os funcionários de serviços gerais e demais colaboradores também devem ser capacitados 

quanto aos protocolos e os procedimentos de funcionamento e higienização, como medida de 

prevenção e disseminação da Covid-19. 

13.5 Esterilização de Instrumentais: Alicates, Espátulas e Pinças de Metal 

1. Estabelecer um local com pia exclusiva para lavagem destes instrumentais. 

2. Para a esterilização, manter autoclave, detergente enzimático, embalagem, escovas, 

recipientes e demais equipamentos próximos e com fácil acesso. 

3. Dispor de um local limpo (gavetas e armários) para guardar os Kits esterilizados. 

4. No processo de esterilização, é necessário o uso dos seguintes EPIs: avental impermeável e 

luvas de borracha cano longo. 

13.6 Sanitários 

1. Estabelecer o controle de acesso aos sanitários para que seja mantido o distanciamento físico 

previsto nas Regras para VIDA, no interior dos mesmos. 

2. A fila dos sanitários deverá ser organizada na parte externa, preferencialmente, com 

marcações no piso, obedecendo também o distanciamento mínimo entre as pessoas conforme 

previsto nas Regras para VIDA. 

3. Os banheiros devem ter lavatórios com dispensadores de sabão líquido e de toalhas 

descartáveis de papel não reciclado e lixeira com acionamento não manual. 

4. Promovera renovação do ar através das janelas abertas ou de dispositivos mecânicos. 

 



13.7 Manutenção e Documentação 

1. Medidas a serem adotadas: 

a) Realizar a troca constante dos elementos filtrantes dos bebedouros, de acordo com as 

recomendações do fabricante. 

b) Os bebedouros devem ter certificação dos órgãos competentes. 

c) Em ambientes com ar-condicionado, o ar deve ser renovado de acordo com o exigido na 

legislação (27m³/hora/pessoa). 

d) Caso não haja ar-condicionado, janelas e portas devem ser mantidas abertas. 

2. O que deve ser apresentado: 

a) Licença Sanitária de Funcionamento (LSF) para empresas sediadas no município de Campos 

dos Goytacazes. 

b) Plano de Manutenção, Operação e Controle de Ar-Condicionado (PMOC). 

c) Comprovante de limpeza de ductos de ar-condicionado anual. 

d) Laudo da qualidade do ar na validade (semestral). 

e) Certificado de higienização dos reservatórios de água de consumo (semestral). 

f) Laudo de potabilidade da água (semestral). 


