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Exploração sexual de crianças e adolescentes é crime, denuncie ao Conselho Tutelar - Disque 100.

Poder Executivo
 

LEI Nº 8.529, DE 17 DE JULHO DE 2020.
Revoga a Lei nº 6.239, de 9 de junho de 2004, que dispõe sobre a atividade de transporte de bens e mercadorias em
veículos de aluguel no Município de Caxias do Sul - Transporte de Frete.
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL.
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1°  Fica revogada a Lei nº 6.239, de 9 de junho de 2004, que dispõe sobre a atividade de transporte de bens e mercadorias
em veículos de aluguel no Município de Caxias do Sul - Transporte de Frete.
 
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Caxias do Sul, 17 de julho de 2020; 145º da Colonização e 130º da Emancipação Política.
 
 
 
 

Flávio Guido Cassina,
PREFEITO MUNICIPAL.

Poder Executivo
Secretaria Municipal da Cultura
 

RESOLUÇÃO N° 02/2020 - SMC
 
CONSIDERANDO os avanços da pandemia do COVID-19 (Coronavírus) e os recentes protocolos emitidos pela Organização
Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo Comitê Gestor da Secretaria Municipal da
Saúde;
 
CONSIDERANDO a necessidade da adoção de medidas imediatas visando a contenção da propagação do vírus em resposta à
emergência de saúde pública prevista no art. 3º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
 
CONSIDERANDO a responsabilidade da Prefeitura Municipal em resguardar a saúde de toda a população que acessa os inúmeros
serviços e eventos disponibilizados no Município;
 
CONSIDERANDO o compromisso da Prefeitura em evitar e não contribuir com qualquer forma para propagação da infecção e
transmissão local da doença;
 
CONSIDERANDO as dinâmicas do avanço da epidemia no país e no mundo, bem como a situação singular do Estado, cujo período
de inverno acentua a probabilidade de contágio, e as mudanças no quadro nos últimos dias após o reconhecimento da pandemia
pela Organização Mundial de Saúde;
 
DETERMINA quanto à realização de eventos no sistema de serviço de carro (drive-in):
 
I - Fica permitido o uso de espaços abertos, públicos ou privados, para a realização de evento no sistema de serviço do carro
(drive-in) somente quando a Macrorregião de Saúde Serra estiver classificada como bandeira amarela ou laranja.
 
II - É obrigatório o distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre cada veículo.
 
III - É obrigatória a utilização de máscara aos profissionais que trabalharão no evento, artistas e aos clientes, estes últimos
quando estiverem em eventuais deslocamentos na área externa ao veículo ou quando estiverem em contato com a equipe de
apoio.
 
IV - Serão permitidas somente 4 (quatro) pessoas por carro.
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V - Fica permitida a venda de alimentos e bebidas, desde que sejam adotados procedimentos de Boas Práticas para Serviços de
Alimentação, a fim de garantir as condições higiênico sanitárias do alimento preparado, de acordo com a Legislação Sanitária
Pertinente.
 
VI - Será permitida somente 50% da capacidade de vagas disponíveis para estacionamento no espaço.
 
VII - Durante a realização do evento no sistema de serviço de carro (drive-in) deverá haver disponibilidade de sanitários, além de
serviço de higienização e controle de filas para utilização dos mesmos.
 
VIII - Fica proibida a permanência de público fora do veículo. Somente será permitida circulação de público para uso de sanitários
e com controle de uso por parte da equipe da organização. Os sanitários deverão ser higienizados e sanitizados após cada uso.
 
IX - Somente será permitido o acesso de veículos de passeio fechados ao local do evento. Não será permitido o acesso de
pedestres, motos, carros conversíveis, vans, micro ônibus e similares.
 
X - No palco, deve-se respeitar a distância de 1 (um) metro entre todos que estiverem no espaço. Fica proibida a aglomeração no
local. Devendo permanecer no palco, além do artista, somente a equipe estritamente necessária. Todos deverão utilizar máscara.
 
XI - É obrigatória a apresentação de ART do(s) responsável(is) pelos projetos e execução, no caso de montagem de palcos,
estruturas metálicas ou similares; ou declaração assinada pelo(a) requerente de que não haverá montagem de tais estruturas.
 
XII -É obrigatório a apresentação de Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (APPCI) expedido pelo Corpo de Bombeiros
Militar  do Estado do Rio Grande do Sul  (CBMRS),  se houver montagem de palcos,  estruturas metálicas ou similares;  ou
declaração assinada pelo(a) requerente de que não haverá a montagem de tais estruturas.
 
XIII - É obrigatória a apresentação de layout ou croqui das instalações (quando houver) com a indicação (expectativa de vias a
serem fechadas), dos acessos para pessoas ao local do evento, localização de palco, estrutura física de sanitários, quiosques,
guichês de venda de comida/bebidas.
 
XIV - É obrigatória a apresentação de declaração assinada pelo requerente da disponibilidade de banheiros nas dependências do
estabelecimento para uso pelos participantes do evento ou cópia de contrato de locação de banheiros químicos para uso pelo
público, na proporção de 1 (um) banheiro para cada 250 pessoas. Sendo obrigatória a implantação de banheiros químicos
adaptados para pessoas com deficiência, respeitando o seguinte critério: até 7 (sete) banheiros, pelo menos 1 (um) banheiro
químico adaptado; daí em diante a proporção é de 1 (um) banheiro químicos adaptado para cada 7 (sete) banheiros instalados
(artigo 246-F, da Lei Complementar n° 377/2010).
 
XV - Em caso de evento privado em área pública, é obrigatória a apresentação de cópia de contrato e/ou convênio com empresa
que fará a limpeza dos espaços públicos ao término do evento ou declaração assinada pelo(a) requerente de que a limpeza será
feita por conta própria.
 
XVI -  Será competência da Secretaria Municipal  do Urbanismo a fiscalização da montagem das estruturas,  bem como da
disposição  dos  veículos  no  espaço.  Já  a  Vigilância  Sanitária  será  responsável  pela  fiscalização  das  medidas  sanitárias  e
alimentares.
 

Registre-se e cumpra-se.
 

Caxias do Sul, 22 de julho de 2020.
 
 

João Jocemar Uez Pezzi
Secretário Municipal do Urbanismo

 
 

Jorge Olavo Hahn Castro
Secretário Municipal da Saúde

 
 

Luciane Lopes Perez
Secretária Municipal da Cultura

 

Poder Executivo
Secretaria Municipal de Gestão e Finanças
 

NOTIFICAÇÃO
AOS PARTIDOS POLÍTICOS, SINDICATOS DE TRABALHADORES E ENTIDADES EMPRESARIAIS SEDIADOS NO


