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

Poder Executivo
Secretaria Municipal da Cultura
 

RESOLUÇÃO N° 03/2020 – SMC
 
Altera e acresce dispositivos da Resolução n° 02/2020 – SMC, de 22 de julho de 2020, que regulamenta a realização de
eventos no sistema de serviço de carro (drive-in).
 
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):
 
Art. 1º Altera o inciso V da Resolução n° 02/2020, de 22 de julho de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação
 
"...
V - Fica permitida a venda de alimentos e bebidas não alcoólicas, 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.
 
..."
 
Art. 2° Acresce o inciso XVII:
 
XVII – O horário de término dos eventos na modalidade de serviço de carro (drive-in) deverá ser até as 24 horas.
 

 
Registre-se e cumpra-se.

 
Caxias do Sul, 05 de agosto 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 de Governo Municipal
 

SÚMULA DE CONTRATOS
 

SMS – Contratado: Fundação Universidade de Caxias do Sul – Hospital Geral.
Objeto: Termo de Fomento para execução do Plano de Trabalho objeto, através do repasse de verba da Portaria GM/MS nº


