
PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Resolução nº 01/2022 – SMC/GAB                                 

Assunto: Regramento Carnaval 2022

O  Secretário  Municipal  de  Urbanismo,  João  Uez,  e  a  Secretária  Municipal  da

Cultura, Aline Zilli, no uso de suas atribuições legais e, considerando o atual cenário de

pandemia do Coronavírus têm por resolução a não realização por parte do Executivo

Municipal festejos públicos de Carnaval, sem que haja a proibição de sua realização em

locais  privados  para  eventos,  ou  mesmo,  eventualmente,  em  espaço  público,  dadas

algumas restrições para melhor atender a demanda coletiva.

Assim, RESOLVEM que ficam estabelecidas, através do presente instrumento, as

normas para requerer autorização para a realização de eventos de Carnaval no município

de Caxias do Sul para o ano de 2022:

Art. 1º As atividades podem acontecer em locais privados sob a responsabilidade

dos mesmos.

Art. 2º As atividades que ocorrerem em locais públicos, não poderão se concentrar

nos  dias  26  de  fevereiro,  sábado,  e  no  dia  1º  de  março,  terça-feira,  por  conta  das

precauções relativas à saúde pública.

Art. 3º A realização dos blocos de rua será permitida somente sem deslocamento,

possibilitando a exigência do passaporte vacinal.

Art. 4º Devem, preferencialmente, ser realizados diuturnamente em espaços ao ar

livre ou com ampla ventilação, sendo permitida sua realização das 15h às 21h.

Art. 5º O horário para realização em locais privados será permitido até às 22h em

lugares que não possua alvará de localização para a atividade.

Art.  6º  Os organizadores, além de outras medidas de combate ao coronavírus,

devem cumprir todos os protocolos vigentes na data de realização do evento, exigindo o

passaporte vacinal para acesso ao espaço, bem como o uso de máscaras.

Art.  7º  É  de  responsabilidade  dos  organizadores  o  reforço  de  orientação  ao

cumprimento de todos os protocolos sanitários vigentes, sendo passível de fiscalização e

possíveis sansões pelo descumprimento.



Art.  8º O interessado deverá protocolar requerimento no gabinete da Secretaria

Municipal da Cultura em formulário padrão disponível no site da Prefeitura ou fornecido

pela referida Secretaria, assinado pelo promotor do evento com antecedência mínima de

20  (vinte)  dias  consecutivos  para  o  evento  contendo  as  seguintes  informações  e

documentos:

I - identificação do requerente, com fornecimento de cópia de RG e CPF, se pessoa

física, e de CNPJ e contrato social, se pessoa jurídica, além dos dados do representante

legal, bem como número de telefone do organizador do evento;

II  -  tipo de evento, com descrição detalhada das atividades a serem realizadas

nele;

III  -  descritivo básico, especificando o endereço exato, com o nome das ruas e

trechos a serem bloqueados, se houver;

IV - data de início e término do evento, incluída, nesse período, a preparação do espaço,

realização do evento e remoção da estrutura;

V - horário de início e fim da realização do evento;

VI - expectativa de público;

VII  -  ART  ou  RRT dos  responsáveis  pelos  projetos  e  execução,  no  caso  de

montagem de arquibancadas,  circos,  estruturas  metálicas,  ou  similares,  quando for  o

caso;

VIII  -  alvará  de Prevenção  e  Proteção  Contra  Incêndio  (APPCI)  expedido pelo

Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul  -  CBMRS,  conforme

estabelece Resolução Técnica CBMRS nº 5, Parte 4A/2017;

IX  -  "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 e ambulância (conforme o caso);

X - contratos ou outros documentos referentes a locação de sanitários, contratação

de empresa para efetuar a limpeza do local após o evento, contratação de segurança

privada, contratação de ambulância e outras, conforme o caso; 

XI  -  laudo  acústico:  os  níveis  permitidos  de  ruídos  deverão  ser  respeitados

conforme  legislação  vigente,  em  especial  o  art.  50,  Lei  nº  376/2010  e  Norma

ABNT10151/2000, bem como observadas as limitações preconizadas na Lei 412/2012; e

XII – descritivo dos protocolos e medidas sanitárias que serão adotados para não

disseminação e contágio do novo Coronavírus.



Art.  9º  O  promotor  do  evento  terá  10  (dez)  dias  corridos,  para  providenciar  a

documentação solicitada, no caso de estar incompleta.

Art. 10. O processo administrativo protocolado será encaminhado pela Secretaria

Municipal  da Cultura  para  a  Fiscalização da Secretaria  Municipal  de Urbanismo e às

demais Secretarias envolvidas, quais sejam: Secretaria Municipal do Trânsito Transportes

e  Mobilidade,  Secretaria  Municipal  do  Meio  Ambiente  e  Secretaria  Municipal  de

Segurança Pública e Proteção Social, e Secretaria Municipal de Saúde, entre outras, para

que se manifestem sobre a documentação juntada e os aspectos que lhes competem

legalmente.

Art. 11.  Em caso de atividade de comércio e manipulação de alimentos deve ser

atendida na íntegra a Resolução da Diretoria Colegiada nº 43, de 1º de setembro de 2015,

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e demais legislações pertinentes.

Art. 12. A obtenção da autorização expedida pelo município de Caxias do Sul, não

dispensa o promotor do evento licenciado a cumprir as demais exigências legais,  nas

esferas estaduais e federais pertinentes.

Art. 13. É de responsabilidade do promotor do evento o horário de início e término

do mesmo, bem como o cumprimento de todas as regras pré-estabelecidas por esta,

respondendo por eventual multa proveniente por quaisquer dos motivos.

Art. 14. Não será permitida nenhuma utilização ou fixação de qualquer objeto em

árvores, conforme legislação vigente.

Art. 15. Havendo mais de um pedido de evento para a mesma data, em diferentes

locais,  porém  simultaneamente,  que  dependam  da  capacidade  operacional  de

atendimento por parte do Poder Público, o critério para expedição da autorização será o

número de protocolo (ordem de chegada). No caso de pedido para a mesma data e local

o critério para expedição da autorização será número de protocolo (ordem de chegada).

Art.  16.  Em caso de danos ambientais,  ficará  o  infrator  sujeito  às  penalidades

cabíveis, previstas em lei específica.

Art. 17. Os eventos previstos neste instrumento ficam sujeitos, no que couber, às

penalidades previstas na Lei Complementar nº 377, de 22 de dezembro de 2010.

Caxias do Sul, 21 de janeiro de 2022.

                 Aline Zilli                                                                           João Uez
Secretária Municipal da Cultura                                     Secretário Municipal do Urbanismo


