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

Poder Executivo
 

DECRETO Nº 21.604, DE 16 DE JUNHO DE 2021.
 
Altera e acresce dispositivos ao Decreto nº 21.566, de 17 de maio de 2021, que Reitera Decreto de situação de
emergência e estabelece medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do novo Coronavírus (COVID-19) no Município de Caxias do Sul, e dá outras providências.
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, usando das atribuições que lhe confere o art. 94 da Lei Orgânica do Município,
 
CONSIDERANDO a necessidade de revisão do Decreto Municipal, com adequações que dialoguem a situação epidemiológica atual
do Município, e
 
CONSIDERANDO que, em reunião da Associação dos Municípios da Encosta Superior da Serra Gaúcha – AMESNE, houve a
aprovação, pelos Prefeitos da Região, da possibilidade de os Municípios adotarem os protocolos variáveis estipulados pelo
Governo do Estado:
 

DECRETA:
 
Art. 1º O § 1º do art. 2º do Decreto nº 21.566, de 17 de maio de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:
 
“Art. 2º …
 
...
 
 
§ 1º Os parques e praças que permanecerem abertos no Município, só poderão ser utilizados especificamente para a prática
exercícios físicos, ficando vedada a aglomeração de pessoas.(NR)”
 
 
Art. 2º Altera o incisos II e os §§ 1º e 2º do art. 5º do Decreto nº 21.566, de 2021, com a seguinte redação:
 
“Art. 5º …
 
…
 
II - fica proibido o consumo de alimentos e bebidas nas áreas externas das lojas de conveniência, bem como a aglomeração de
pessoas nas áreas localizadas no entorno de postos de combustíveis, sendo responsabilidade dos referidos estabelecimentos evitar
tal prática, sob pena de aplicação das sanções previstas na legislação municipal, inclusive com a possibilidade de suspensão das
atividades, sendo permitido o atendimento das lojas de conveniência no horário compreendido entre as 5 h e as 22 h;(NR)
 
…
 
 
§ 1º A promoção de música ao vivo, em ambientes abertos ou fechados, deverá observar, além do teto de ocupação e as normas
contidas no regramento Estadual,  o  afastamento mínimo de 4 (quatro)  metros entre artistas e público,  ou providenciar a
instalação de barreira de proteção acrílica entre o palco e a área das mesas, ficando proibida a circulação dos clientes na área
próxima ao palco, bem como a prática de qualquer tipo de dança. (NR)
 
§ 2º A realização de eventos ou shows, com publico superior a 70 (setenta) pessoas dependerão de encaminhamento do Termo de
Responsabilidade Sanitária à fiscalização da Secretaria Municipal do Urbanismo, além da observância das normas descritas no
Decreto Estadual. (NR)”
 
Art. 3º Acresce alínea “c” ao IV e o § 3º ao art. 5º do Decreto nº 21.566, de 2021, com a seguinte redação:
 
“Art. 5º …
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…
 
IV - ...
 
c) instalar protetor salivar e exigir dos clientes a lavagem prévia das mãos ou utilização de álcool 70% e o uso de máscara de
maneira adequada, quando operarem com o sistema de buffet, devendo manter um funcionário para orientar e acompanhar o
cumprimento dos protocolos. (AC)
 
...
 
§ 3º A realização de competições esportivas municipais, dependerão de autorização da Secretaria Municipal da Saúde, mediante a
apresentação do Termo de Responsabilidade Sanitária , devendo observar as normas descritas no Decreto Estadual. (AC)”
 
 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
Caxias do Sul, 16 de junho de 2021; 146º da Colonização e 131º da Emancipação Política.
 
 

Adiló Didomenico,
PREFEITO MUNICIPAL.

 
 

Grégora Fortuna dos Passos,
SECRETÁRIA DE GOVERNO MUNICIPAL.

 
 

Adriano Tacca,
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO.

 
 

João Jocemar Uez Pezzi,
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO URBANISMO.

 
O  T e r m o  d e  R e s p o n s a b i l i d a d e  e  a s  i n s t r u ç õ e s  d e  e n v i o  e s t ã o  d i s p o n í v e i s  n o  l i n k :
https:/ /caxias.rs.gov.br/servicos/saude/coronavirus/decretos-protocolos-e-resolucoes
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