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DECRETOS

DECRETO Nº 3.527 DE 19 DE MARÇO DE 2020

Declara  estado  de  calamidade  pública  no
Município  de  Carlos  Barbosa,  para  fins  de
prevenção  e  enfrentamento  da  pandemia  do
novo coronavírus (COVID-19). 

O  Prefeito  do  Município  de  Carlos  Barbosa,

Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  no  uso  de  suas

atribuições  legais,  que  lhe  são  conferidas  pela  Lei

Orgânica  Municipal  em seu  artigo  69,  VII,  e  pelo

inciso VI do artigo 8º, da Lei Federal n. 12.608, de

10 de abril de 2012;

CONSIDERANDO o  Decreto  n.  55.128,  de  19  de

março  de  2020,  do  Governador  do  Estado  do  Rio

Grande  do  Sul  que  declara  estado  de  calamidade

pública  em  todo  o  território  do  Estado  para

prevenção e enfrentamento à COVID-19; 

CONSIDERANDO  que  compete  ao  Município  a

preservação do bem estar da população, bem como a

adoção  imediata  de  medidas  necessárias  para,  em

regime de cooperação, combater situações de risco à

saúde;

CONSIDERANDO o  disposto  no  artigo  4º  da  Lei

Federal n. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020;

CONSIDERANDO os termos da Portaria n. 188/GM/

MS,  que declara  Emergência  em Saúde Pública  de

Importância  Nacional  (ESPIN)  em  decorrência  da

Infecção Humana pelo novo Coronavírus  (COVID-

19);

CONSIDERANDO que  a  classificação  da  situação

mundial  do  novo  Coronavírus  como  pandemia

significa  o  risco  potencial  de  a  doença  infecciosa

atingir  a  população  mundial  de  forma  simultânea,

não  se  limitando  a  locais  que  já  tenham  sido

identificados como de transmissão interna;

CONSIDERANDO que  a  Constituição  Federal,  em

seu art. 196, dispõe que a saúde é direito de todos e

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais

e  econômicas  que  visem  à  redução  do  risco  de

doença e de outros agravos e ao acesso universal e

igualitário  às  ações  e  serviços  para  sua  promoção,

proteção e recuperação;

CONSIDERANDO a necessidade de rápida resposta

ao  avanço  da  doença  no  território  nacional   e  a

confirmação  de  casos  na  Região  Metropolitana  da

Serra Gaúcha; e 

CONSIDERANDO a responsabilidade do Município

de resguardar a saúde de toda sua população,

DECRETA:

Art.  1º  Fica  declarada  a  existência  de  situação

anormal  provocada  pelo  acelerado  avanço  da

pandemia  da  COVID-19  (Coronavírus)  e

caracterizado, assim, o estado calamidade pública no

Município de Carlos Barbosa.

Art. 2º Com base no inciso IV, do artigo 24, da Lei

Federal  n.  8.666,  de  21  de  junho  de  1993,  sem

prejuízo  das  restrições  da  Lei  de  Responsabilidade

Fiscal (LC 101/2000), ficam dispensados de licitação

os  contratos  de  aquisição  de  bens  e  serviços

necessários  às  atividades  de  atendimento  e

tratamento  dos  pacientes  com  suspeitas  ou

diagnosticados  com  a  COVID-19  e/ou  demandas

oriundas da proliferação do vírus.

Art. 3º Fica alterado o calendário de pagamento do

IPTU  referente  ao  exercício  de  2020,  passando  a

viger com as seguintes datas de vencimento:

I – para pagamento em cota única:  vencimento em

15/06/2020;

II – para pagamentos parcelados:

a) primeira parcela: 15/06/2020;

b) segunda parcela: 15/07/2020;

c) terceira parcela: 15/08/2020;

d) quarta parcela: 15/09/2020;

e) quinta parcela: 15/10/2020.

Parágrafo  único.  Ficam  mantidas  as  demais

disposições do Decreto Municipal n. 3.496, de 24 de

dezembro de 2019.

Art. 4º Ficam suspensos os atendimentos presenciais,

a partir do dia 20 de março de 2020, pelo período de

15  (quinze)  dias,  em  todos  os  órgãos  da

administração  municipal.  Os  contatos  poderão  ser

realizados  via  telefone,  pelos  números  abaixo

elencados:

I  –  Secretaria  Municipal  da  Administração  –  (54)

3461-8812;

II  – Secretaria Municipal  da  Fazenda – (54)  3461-

8830;

III  –  Secretaria  Municipal  de  Agricultura  e  Meio

Ambiente – (54) 3461-8871;

IV –  Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social  e

Habitação – (54) 3433-2900;

V  –  Secretaria  Municipal  de  Esportes,  Lazer  e

Juventude – (54) 3433-2952;

VI  –  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento

Turístico – (54) 3433-2191;

VII – Secretaria Municipal da Educação – (54) 3433-

2966;
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VIII – Secretaria Municipal  de Projetos Públicos –

(54) 3461-8841;

IX – Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito –

(54) 3433-2152;

X – Secretaria Municipal da Saúde – (54) 3461-8900;

XI  –  Secretaria  Municipal  de  Planejamento  e

Serviços Públicos – (54) 3433-2921;

XII – PROARTE – (54) 3433-2180;

XIII – PROCON – (54) 3433-2120;

XIV – SINE – (54) 3433-2916;

XV – WhatsApp da Prefeitura – (54) 99927-1540.

§ 1º. Excetua-se das disposições constantes do caput

o  atendimento  na  Secretaria  Municipal  da  Saúde,

com a manutenção do atendimento presencial.

§  2º.  As  licitações  já  agendadas  serão  mantidas

durante o período mencionado no caput. 

§ 3º.  A Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente

formará,  excepcionalmente,  equipe  reduzida,  por

designação  do  Secretário,  para  manutenção  de

estrada do interior em estado precário, a ser realizada

entre os dias 23 e 27 de março de 2020.

§  4º.  A  Defesa  Civil  e  o  videomonitoramento

funcionarão normalmente.

Art.  5º  Ficam  suspensas,  por  15  (quinze)  dias,

contados do dia 23 de março de 2020, as seguintes

atividades: 

I  -  das  escolas  municipais  de  educação  infantil,

inclusive aquelas cujas vagas hajam sido adquiridas

por meio de chamamento público, bem como as de

ensino fundamental. 

§ 1º. O calendário escolar para o ano letivo em curso

fica igualmente suspenso para todos os efeitos legais.

§ 2º. A forma de recuperação das atividades escolares

do  calendário  então  suspenso  será   apresentada

oportunamente.

II - transporte coletivo urbano municipal;

III  -  transporte  de  estudantes  para  instituições  de

ensino localizadas em outros municípios;

IV  -  utilização  dos  banheiros  públicos,  os  quais

permanecerão fechados no período referido no caput,

e; 

V  -  de  escolinhas  de  futebol  ou  qualquer  outra

modalidade  esportiva  sob  responsabilidade  do

poder público ou de entidade privada.

Art. 6º Nos termos do art. 3º, III, do Decreto do

Executivo  Estadual  n.  55.128/2020,  referido

como uma das bases de justificação do presente

Decreto,  fica  determinada,  a  contar  de  20  de

março de 2020, a proibição das atividades e dos

serviços  privados  não  essenciais,  tais  como

comércio,  profissionais  liberais,  centros

comerciais,  excetuando-se  farmácias,  clínicas

de  atendimento  na  área  da  saúde,

supermercados,  restaurantes  e  locais  de

alimentação,  bem  como  seus  respectivos

espaços de circulação e acesso.

§  1º.  Restaurantes,  lancherias  e  padarias  que

disponibilizam  refeições  no  local  deverão

atender, no máximo, 50% (cinquenta por cento)

da capacidade de ocupação.

§ 2º. Além das exceções previstas no caput, fica

autorizado  o  funcionamento  de  postos  de

combustíveis no território do município. 

Art.  7º  O  cartão  do  idoso  terá  renovação

automática por 60 (sessenta) dias, contados da

vigência deste Decreto.

Art. 8º No período previsto no  caput do artigo

4º, escolas de idiomas, academias de ginástica,

quadras  de  esportes,  bares  e  casas  noturnas

deverão permanecer fechadas.

Art. 9º No período aludido no  caput  do artigo

4º, fica proibida a frequência e permanência de

pessoas  nas  academias  de  saúde  ao  ar  livre,

playgrounds,  praças  públicas,  inclusive  o

Calçadão, o Parque da Estação e a Rua Coberta.

Art. 10 Durante o período referido no caput do

artigo  4º,  suspendem-se  todos  os  prazos  de

processos  administrativos  que  tramitam  no

Município.

Art. 11 Este Decreto entra em vigor na data de

sua publicação.

Carlos Barbosa, 19 de março de 2020.

Evandro Zibetti,

Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

Conferido por Daniel Francisco Scotta,

Assessor Jurídico.
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