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DECRETOS

DECRETO Nº 3.549 DE 20 DE ABRIL DE 2020 

Reitera  a  declaração  de  estado  de  calamidade
pública no Município de Carlos Barbosa, para
fins de prevenção e enfrentamento da pandemia
do novo Coronavírus - COVID-19, e dá outras
providências.

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  nº
12.608, de 10 de abril de 2012, 

CONSIDERANDO  o disposto no artigo 4º da
Lei  Federal  nº  13.979,  de  06  de  fevereiro  de
2020;

CONSIDERANDO o Decreto nº 55.154, de 1º
de abril de 2020, do Governador do Estado do
Rio  Grande  do  Sul,  que  reitera  declaração  de
estado  de  calamidade  pública  no  território  do
Estado do Rio Grande do Sul 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 que  a  classificação  da
situação mundial da COVID-19 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; 

CONSIDERANDO o  atendimento,  pelo
Município, das exigências previstas no § 4 º do
artigo  5º  do  Decreto  do  Executivo  Estadual  nº
55.154,  de  1º  de  abril  de  2020,  alterado  pelo
Decreto  Estadual  nº  55.184,  de  15  de  abril  de
2020;

CONSIDERANDO os  termos  da  Portaria
expedida  pela  Secretaria  Estadual  de  Saúde  -
Portaria SES nº 270/2020 -, que regulamenta o
parágrafo § 4º do artigo 5º do Decreto nº 55.154,
de  1º  de  abril  de  2020,  com requisitos  para  a
abertura  de  estabelecimentos  comercias  no
âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, e;

CONSIDERANDO os  baixos  índices
epidemiológicos  registrados  no  território  do
Município,  a  permitir  a  retomada  prudente  da
atividade econômica,

DECRETA:

Art.  1º  Fica  reiterada  a  declaração de  situação
anormal  provocada  pelo  acelerado  avanço  da
pandemia de COVID-19 no país e, caracterizado
estado de  calamidade pública  no Município  de
Carlos  Barbosa,  para  o  fim  de  evitar  a
transmissão  da  doença,  ficam  determinadas  as
medidas constantes no presente Decreto.

CAPÍTULO I
Dos Estabelecimentos Comerciais, Industriais e

de Prestação De Serviços e 
das Entidades Sem Fins Lucrativos 

Art. 2º Fica autorizada, a partir de 20 de abril de
2020, a abertura para atendimento ao público dos
estabelecimentos  comerciais,  industriais  e  de
prestação  de  serviços  e  de  entidades  sem  fins
lucrativos,  atendidas as determinações previstas
no presente Decreto.

Seção I
Dos Estabelecimentos Comerciais 

Subseção I
Disposições Comuns 

Art.  3º  Nos  termos  da  Portaria  nº  270/2020,

expedida  pela  Secretaria  Estadual  da  Saúde,  o
funcionamento dos  estabelecimentos  comerciais
fica  condicionado  à  observância  das  seguintes
medidas e vedações:

I  –  redução  do  número  de  funcionários  em
atendimento,  adotando-se  sistema  de
revezamento; 

II – higienização periódica, durante o período de
funcionamento e sempre no início das atividades,
de superfícies de toque (corrimãos de escadas e
de  acessos,  maçanetas,  portas,  inclusive  de
elevadores,  trincos  de  portas  de  acesso,
carrinhos, etc.), preferencialmente com álcool gel
70%  (setenta  por  cento)  e/ou  preparações
antissépticas ou sanitizantes de efeito similar; 

III  – higienização, preferencialmente após cada
utilização, e, periodicamente,  durante o período
de  funcionamento  e  sempre  no  início  das
atividades,  de  pisos,  paredes  e  banheiros,
preferencialmente  com álcool  gel  70% (setenta
por  cento)  e/ou  preparações  antissépticas  ou
sanitizantes de efeito similar; 

IV  –  disponibilização,  em  locais  estratégicos,
como na entrada do estabelecimento, corredores,
portas  de  elevadores,  balcões  e  mesas  de
atendimento,  de  álcool  gel  70%  (setenta  por
cento)  e/ou  preparações  antissépticas  ou
sanitizantes de efeito similar, para utilização dos
clientes  e  funcionários  do  local,  que  deverão
realizar a higienização das mãos ao acessarem o
estabelecimento e quando dele saírem. 

V – higienização prévia dos produtos oferecidos
ao consumidor; 

VI –  exigência  dirigida  aos  clientes  para  que,
antes  do  manuseio  de  produtos,  higienizem as
mãos  com  álcool  gel  70%  (setenta  por  cento)
e/ou preparações antissépticas ou sanitizantes de
efeito similar;

VII  –  higienização  frequente  dos  produtos
expostos em vitrine, recomendando-se a redução
da exposição sempre que possível; 

VIII  –  locais  de  circulação  e  de  descanso  dos
colaboradores,  bem  como  áreas  de  circulação,
deverão ser mantidos limpos e arejados, devendo,
ao  menos,  uma  porta  ou  janela  do  ambiente
permanecer aberta; 

IX – sistemas de climatização deverão ostentar
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perfeitas condições de uso;

X  –  devem  ser  disponibilizadas  a  todos  os
trabalhadores  que  tenham contato  com público
máscaras de  tecido não tecido (TNT) ou tecido
de  algodão,  as  quais  deverão  ser  trocadas  de
acordo  com  os  protocolos  estabelecidos  pelas
autoridades  de  saúde,  exigindo-se  a  sua
utilização durante o expediente de trabalho;

XI – fica limitado a 50% (cinquenta por cento)
da capacidade o número de clientes no interior do
estabelecimento,  respeitada  a  distância  mínima
de 2 metros entre mesas;

XII – adoção das medidas relacionadas à saúde
no  trabalho,  eficazes  também  para  evitar  a
transmissão da COVID-19 no ambiente laboral; 

XIII – fica limitada a 50% (cinquenta por cento)
do número de assentos a utilização de veículos de
fretamento para transporte de trabalhadores;

XIV –  caso  a  atividade  comercial  necessite  de
mais de um trabalhador ao mesmo tempo, deverá
ser observada distância mínima de 2 metros entre
eles; 

XV – a área externa do estabelecimento deverá
contar  com  controle  de  acesso,  marcação  de
lugares reservados aos clientes e organização de
filas,  observada  distância  mínima  de  2  metros
entre cada pessoa; 

XVI  –  deve  ser  garantido  atendimento
preferencial  a  idosos,  hipertensos,  diabéticos  e
gestantes, garantindo-se fluxo ágil, a fim de que
estas  pessoas  permaneçam o mínimo de tempo
possível no interior do estabelecimento;

XVII  –  dos  trabalhadores  deve  ser  exigido  o
cumprimento da determinação de intensificação
da  frequência  de  higienização  das  mãos,
principalmente antes e depois do atendimento de
cada cliente, após uso do banheiro, e após entrar
em contato com superfícies de uso comum como
balcões, corrimãos e teclados de caixas; 

XVIII – adoção de procedimentos que garantam
a  higienização  contínua  do  estabelecimento,
intensificando  a  limpeza  das  áreas  com
desinfetantes próprios para a finalidade e realizar
frequente  desinfecção  com  álcool  gel  70%
(setenta por cento) e/ou preparações antissépticas
ou sanitizantes de efeito similar, sob fricção de
superfícies  expostas,  como  maçanetas,  mesas,
teclados, mouses, materiais de escritório, balcões,
corrimãos,  interruptores,  elevadores,  balanças,
banheiros,  lavatórios,  pisos,  barreiras  físicas
utilizadas  como  equipamentos  de  proteção
coletiva, como placas transparentes, entre outros;

XIX – higienização de máquinas para pagamento
com  cartão  com  álcool  gel  70%  (setenta  por
cento)  e/ou  preparações  antissépticas  ou
sanitizantes de efeito similar após cada uso; 

XX  –  higienização  periódica  de  caixas
eletrônicos de autoatendimento ou qualquer outro
equipamento  que  possua  painel  eletrônico  de
contato físico com álcool gel 70% (setenta  por
cento) ou preparações antissépticas; 

XXI  –  colocação  de  cartazes  informativos,
visíveis  ao  público,  contendo  informações  e
orientações sobre a necessidade de higienização
das mãos, uso de máscara, distanciamento entre
as pessoas, limpeza de superfícies, ventilação e
limpeza dos ambientes; 

XXII – recomendação aos trabalhadores de que
não  retornem  às  suas  casas  com  o  uniforme
utilizado durante a prestação do serviço;

XXIII  –  fica  limitada  a  1/3  (um  terço)  da
capacidade de ocupação a utilização de locais
destinados  a  refeições  de  colaboradores,
estipulando-se  cronograma  de  utilização  que
assegure  distância  mínima  de  2  metros  entre
cada  um,  inclusive  no  trânsito  de  chegada  e
saída destes locais;

XXIV –  lavatórios  dos  locais  para  refeição  e
sanitários deverão contar com sabonete líquido
e toalha de papel não reciclado e álcool gel 70
(setenta por cento); 

XXV – deverá ser imediatamente comunicado
às autoridades de saúde locais fato envolvendo
identificação  de  sintomas  ou  ciência  de
contaminação por COVID-19 de proprietários e
empregados  próprios  ou  terceirizados,  com
determinação de afastamento do trabalho, pelo
período  mínimo  de  14  (quatorze)  dias,  ou
conforme determinação médica. 

Art. 4º Além das medidas previstas no artigo 3º
deste  Decreto,  o  funcionamento  do  comércio
local fica, ainda, condicionado ao cumprimento
obrigatório das seguintes medidas: 

I  –  a  observância  do  distanciamento  social,
restringindo  a  circulação,  as  visitas  e  as
reuniões  presenciais  de  qualquer  tipo  ao
estritamente necessário;

II  –  a  observância  de  cuidados  pessoais,
sobretudo da lavagem das mãos, antes e após a
realização de quaisquer tarefas, com a utilização
de produtos  assépticos,  como sabão ou álcool
70%  (setenta  por  cento),  bem  como  da
higienização,  com  produtos  adequados,  dos
instrumentos domésticos e de trabalho;

III  –  a  observância  de  etiqueta  respiratória,
cobrindo  a  boca  com  o  antebraço  ou  lenço
descartável ao tossir ou espirrar;

IV – diminuir o número de mesas ou estações
de  trabalho  ocupadas  no  estabelecimento,  de
forma  a  aumentar  a  separação  entre  elas,
diminuindo  o  número  de  pessoas  no  local  e
garantindo distância  interpessoal  mínima de 2
metros;

V – determinar a utilização de equipamento de
proteção  individual  -  EPI  -  adequado  pelos
funcionários  encarregados  de  preparar  ou  de
servir alimentos, bem como pelos que, de algum
modo,  desempenhem  tarefas  próximas  a
alimentos; 

VI  –  o  ingresso  de  qualquer  pessoa  no
estabelecimento ficará condicionado ao uso de
máscara de proteção;

VII  –  manter  à  disposição,  na  entrada  no

estabelecimento e em local de fácil acesso, álcool
gel 70% (setenta por cento), para a utilização dos
clientes e dos funcionários do local; 

VIII  –  manter  louças  e  talheres  higienizados  e
talheres  individualizados  de  forma  a  evitar  a
contaminação cruzada; 

IX – fazer a utilização, se necessário, do uso de
senhas ou outro sistema eficaz para evitar filas
ou aglomeração de pessoas; 

X  –  dispor  de  protetor  salivar  eficiente  nos
serviços ou refeitórios com sistema de buffet. 

Parágrafo  único.  Recomenda-se,  ainda,  a
realização de controle diário de temperatura dos
funcionários,  encaminhando  para  consulta
médica casos em que verificada febre.

Art.  5º  Recomenda-se,  se  possível,  afastar  das
atividades presenciais empregados:

I – com idade igual ou superior a 60 anos;

II – gestantes;

III  –  portadores  de  doenças  respiratórias  ou
imunodepressoras.

Parágrafo  único:  A  recomendação  contida  no
caput  deste  artigo não se aplica a situações de
afastamento  compulsório,  por  determinação
médica.

Subseção II
Do Comércio de Vestuário, Calçados e Afins

Art. 6º Além do disposto nos artigos 3º, 4º e 5º
deste  Decreto,  e  em  conformidade  com  as
vedações  contidas  na  Portaria  nº  270/2020,
expedida  pela  Secretaria  Estadual  da  Saúde,  o
funcionamento  dos  estabelecimentos  de
comércio  de  vestuários,  calçados,  acessórios,
cosméticos  e  afins  fica  condicionado  à
observância obrigatória do seguinte:

I – fica proibida a prova de vestimentas em geral,
acessórios,  bijuterias  e  calçados,  bem  como  a
entrega destes itens para prova em domicílio;

II –  fica  proibido  o  acesso  a  provadores  de
vestimentas; 

III  –  fica  proibida  a  disponibilização  de
mostruários  de  uso  coletivo  para  prova  de
cosméticos. 

Subseção III
Dos Restaurantes, Padarias, Lanchonetes e

Similares

Art.  7º  Além do cumprimento do disposto nos
artigos  3º,  4º  e  5º  deste  Decreto,  no  que
aplicável,  o  funcionamento  de  restaurantes,
padarias,  lanchonetes  e  similares  fica
condicionado  à  observância  obrigatória  das
seguintes medidas: 

I – prévia higienização das mãos pelos clientes,
com álcool gel 70% (setenta por cento), antes do
manuseio de louças e talheres;

II – fixação de distância mínima de 1 metro entre
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o balcão de alimentos e o cliente;

III  –  uso  de  máscara  de  proteção  pelos
atendentes.

Parágrafo  único:  Os  estabelecimentos
mencionados  no  caput  deste  artigo  ficam
autorizados a funcionar até às 22 horas. Após este
horário,  poderão somente  operar  no sistema de
delivery e take away.

Subseção IV
Das Casas de Festas, Pubs, Bares e Casas

Noturnas 

Art.  8º  As  casas  de  festas,  pubs,  bares,  casas
noturnas e boates,  além de observar o disposto
nos  artigos  3º,  4º  e  5º  deste  Decreto,  no  que
aplicável,  deverão  operar  com  atendimento  no
local até às 22 horas, e com 50% (cinquenta por
cento) da capacidade de ocupação, considerado,
para  este  fim,  o  número  de  pessoas  sentadas,
conforme  APPCI  –  Alvará  de  Proteção  e
Prevenção Contra Incêndio.

Parágrafo único. Após as 22 horas,  pubs e bares
poderão  operar  no  sistema  de  delivery  e take
away.

Subseção V
Das Lojas de Conveniência

Art. 9º As lojas de conveniência dos postos de
combustíveis,  observado o disposto nos  artigos
3º,  4º  e  5º  deste  Decreto,  no  que  aplicável,
poderão  funcionar,  durante  o  horário  de
funcionamento do estabelecimento, em qualquer
localização  e  dia,  com  a  proibição  de
aglomeração de pessoas nas dependências e no
entorno do estabelecimento.

Subseção VI
Das Feiras

Art. 10. Fica autorizada a realização da Feira do
Produtor, conforme a praxe, devendo os feirantes
adotar as seguintes medidas: 

I – uso de máscaras e disponibilização de álcool
gel  70%  (setenta  por  cento)  para  clientes,  em
lugar acessível da banca;

II – isolamento da banca, com distância mínima
de 1,5 metro dos clientes, evitando que toquem
nos produtos.

Seção II
Dos Estabelecimentos Industriais

Art.  11.  Ficam  autorizadas  as  atividades
industriais,  observado,  no  que  aplicáveis,  as
normas  contidas  nos  artigos  3º,  4º  e  5º  deste
Decreto. 

Seção III
Dos Serviços Em Geral 

Subseção I
  Dos Estabelecimentos de Hospedagem 

Art.  12.  Fica  autorizado  o  funcionamento  de
hotéis e estabelecimentos congêneres, observado
o disposto nos artigos 3º, 4º e 5º deste Decreto,
no que aplicável.

Parágrafo  único.  Nos  restaurantes  e  bares

localizados  nestes  estabelecimentos,  além  das
normas previstas no caput deste artigo, deverão
ser observadas as medidas constantes do artigo
7º, incisos I a III, deste Decreto.  

Subseção II
Dos Estabelecimentos de Estética e Afins

Art.  13.  Fica  autorizado  o  funcionamento  de
centros de estética, salões de beleza, barbearias
e  similares,  de  portas  fechadas  e  mediante
agendamento,  sem sala de espera,  devendo os
profissionais, observado o disposto nos artigos
3º,  4º  e  5º  deste  Decreto,  no  que  aplicável,
adotar o uso de máscaras e luvas descartáveis,
bem  como  desinfetar  e  higienizar  os
equipamentos para cada atendimento.

Subseção III
Da Fisioterapia e Pilates

Art.  14.  Os  serviços  de  fisioterapia  e  pilates
deverão  ser  prestados  mediante  agendamento,
sem sala  de  espera,  devendo os  profissionais,
observado  o  disposto  nos  artigos  3º,  4º  e  5º
deste Decreto, no que aplicável, adotar o uso de
máscaras  e  luvas  descartáveis,  bem  como
desinfetar  e  higienizar  os  equipamentos  para
cada atendimento.

Subseção IV
Das Academias de Ginástica e de Lutas, Escolas

de Danças, Clubes e 
Centros Esportivos e Atividades Afins

Art.  15.  Fica  autorizado  o  funcionamento  de
academias  de  ginástica,  academias  de  luta,
escolas de danças, clubes e centros esportivos e
estabelecimentos congêneres, observado, no que
aplicável, o disposto nos artigos 3º, 4º e 5º deste
Decreto.

§ 1º Seja qual for a modalidade esportiva, fica
vedada a realização de atividades que envolvam
contato físico entre os praticantes, excetuadas as
modalidades  que  possibilitem  distanciamento
interpessoal seguro.
 
§ 2º Fica limitado a 50% (cinquenta por cento)
da capacidade do APPCI – Alvará de Proteção e
Prevenção  Contra  Incêndio,  o  número  de
usuários no interior do estabelecimento ou uma
pessoa a cada 4m².

Subseção V
Das Casas de Repouso

Art. 16. Ficam proibidas as visitas em casas de
repouso ou instituições de longa permanência,
devendo ser adotado controle de verificação do
estado  de  saúde  de  prestadores  de  serviços  e
institucionalizados.

Parágrafo único. Aos estabelecimentos referidos
no caput deste artigo, no que cabível, aplicam-
se as regras contidas nos artigos 3º, 4º e 5º deste
Decreto.

Subseção VI
   Das casas funerárias

Art.  17.  As  cerimônias  fúnebres  devem  ser
realizadas  em  locais  com  boa  ventilação,
adotando-se,  no  que aplicável,  o  disposto  nos
artigos 3º, 4º e 5º deste Decreto.

Parágrafo  único.  Os  responsáveis  pelas  casas
funerárias deverão observar, ainda, a limitação a
1/3  (um  terço)  da  capacidade  de  ocupação  do
local  durante  a  cerimônia,  e,  salvo  para
familiares  do  falecido,  deverão  fixar  tempo  de
permanência,  não excedente a  15 minutos,  por
pessoa no ambiente.   
Art. 18. Na hipótese de a morte ter como causa
acometimento  por  COVID-19,  deverá  ser
atendido  regramento  próprio  previsto  no
protocolo do Ministério da Saúde.

Subseção VII
      Dos Profissionais Autônomos e Liberais

Art.  19.  Fica  autorizado  aos  profissionais
autônomos  e  liberais  retornarem  ao  trabalho,
observado,  no  que  aplicável,  o  disposto  nos
artigos 3º, 4º e 5º deste Decreto.

Subseção VIII
Do Transporte de Passageiros Coletivo e

Individual 

Art.  20.  O  transporte  coletivo  e  individual,
público e privado, de passageiros, no âmbito de
competência  municipal,  inclusive  os  de
aplicativos, deverão adotar as seguintes medidas:

I  –  realizar  limpeza  rápida  das  superfícies  e
pontos  de  contato  com  as  mãos  dos  usuários,
como  roleta,  bancos,  pega-mão,  corrimãos  e
apoios em geral, com álcool gel 70% (setenta por
cento) a cada viagem no transporte individual e,
no mínimo, a cada turno no transporte coletivo;

II  –  manter,  durante  a  circulação,  as  janelas  e
alçapões de teto abertos para manter o ambiente
arejado, sempre que possível;

III  –  fixar  cartazes  com  informações  sobre  os
cuidados de prevenção contra a COVID-19;

IV – utilizar e fornecer máscaras aos operadores,
bem  como  aos  responsáveis  por  veículos  do
transporte  coletivo  e  individual,  público  e
privado.

V –  exigência  do  uso  de  máscara  de  proteção
pelos usuários.

Art.  21.  O  transporte  coletivo  de  passageiros,
público  e  privado,  no  âmbito  de  competência
municipal,  deverá  ser  realizado  sem exceder  a
capacidade  de  50%  (cinquenta  por  cento)  do
número de passageiros sentados.

Subseção IX 
Da Estação Rodoviária

Art. 22. A Estação Rodoviária de Carlos Barbosa
deverá fixar cartazes com informações sobre os
cuidados  de  prevenção  contra  a  COVID-19,
higienizar  periodicamente  o  mobiliário  e
banheiros,  e  disponibilizar  ao  público,  em
dispenser, álcool gel 70% (setenta por cento), ou
adotar outra medida de higienização e assepsia.

Seção IV
Das Entidades Sem

Fins Lucrativos 
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Subseção I
Dos Clubes Recreativos e Salões Comunitários

Art. 23. Os clubes sociais e recreativos e salões
comunitários,  os  quais  funcionarão  até  às  22
horas, além de observar as medidas previstas nos
artigos  3º,  4º  e  5º  desde  Decreto,  no  que
aplicável,  deverão promover  contingenciamento
de público, que não poderá exceder a 30 (trinta)
pessoas, com distância mínima de 2 metros entre
cada uma, e boa ventilação do ambiente.

Subseção II
Das Entidades Religiosas

Art. 24. Fica autorizada a realização de missas,
cultos e demais celebrações religiosas, devendo
os  responsáveis  pelo  evento  observar  o
contingenciamento  de  público,  que  não  poderá
exceder  a  30  (trinta  pessoas),  bem  como
assegurar distanciamento interpessoal mínimo de
2 metros, disponibilizar aos participantes álcool
gel 70% (setenta por cento) ou outro método de
assepsia  e  higienização,  e  garantir  adequada
ventilação do ambiente.

Subseção III
Dos Condomínios

Art.  25.  Os  condomínios  residenciais  e
comerciais  deverão instalar  dispenser de álcool
gel  70%  (setenta  por  cento)  ou  adotar  outra
medida de higienização e assepsia, nas áreas de
uso  comum,  em locais  acessíveis  e  visíveis  ao
público,  fixando  também  mensagem  sobre  os
cuidados de prevenção sobre a COVID-19.

Seção V
Dos Alvarás Temporários

Art.  26.  Fica  vedada  a  expedição  de  novos
alvarás de autorização para atividades e eventos
temporários  de  qualquer  natureza,  tais  como
feiras  itinerantes,  circos,  parques  de  diversão,
comércio de ambulantes e afins.

Parágrafo  único.  São  tornadas  sem  efeito
autorizações porventura já expedidas. 

CAPÍTULO II
Da Administração Pública

Art. 27. Para fins de prevenção da transmissão da
COVID-19,  os  órgãos  e  as  entidades  da
Administração  Pública  Municipal  direta  e
indireta, atendidas, no que aplicáveis, as normas
contidas  nos  artigos  3º  e  4º  deste  Decreto,
deverão observar, ainda, as medidas de que trata
este capítulo.

Seção I
Dos Processos Administrativos

Art.  28.  Ficam  suspensos,  até  30  de  abril  de
2020,  os  prazos,  intimações  e  audiências  de
processos administrativos em curso.

Seção II
Da Suspensão de Eventos e Reuniões

Art. 29. Ficam suspensos reuniões e eventos em
prédios  públicos  no  âmbito  da  Administração

Pública.

Parágrafo Único. A suspensão referida no caput
deste  artigo  não  se  aplica  a  situações  de
relevância e urgência,  assim definidas  por  ato
do prefeito, ou a eventos e reuniões referentes
às ações contra a COVID-19.

Seção III
Da Suspensão das Atividades Escolares

Art.  30.  Fica  prorrogada,  até  30  de  abril  de
2020,  a  suspensão  das  atividades  das  escolas
municipais  infantis,  de  ensino  fundamental,
especial  e médio,  escolas particulares infantis,
de  ensino  fundamental  e  médio,  autoescolas,
escolas profissionalizantes, escolas de idiomas,
e  instituições  que  mantenham  cursos  de
formação e treinamento.

§ 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  ora  suspenso  será
apresentada oportunamente.

Seção IV
Dos Servidores Públicos Municipais e

Estagiários

Art.  31.  Fica  suspensa  a  utilização  do  ponto
biométrico  em  todos  os  órgãos  da
Administração Pública, devendo ser adotado o
controle de efetividade manual junto ao relógio
ponto  mediante  utilização  do  crachá  de
identificação.

Art. 32. Fica suspensa, até 30 de abril de 2020,
a  participação  de  servidores  públicos  e
estagiários  em  eventos  ou  em  viagens
interestaduais ou internacionais.

Parágrafo único. Eventuais exceções à norma de
que  trata  o  caput deste  artigo  deverão  ser
avaliadas  e  autorizadas  pelo  Prefeito  e/ou
Secretário Municipal da Saúde.

Art.  33.  Ficam suspensos,  até  30  de  junho,  a
concessão  e  o  gozo  de  férias  e  de  licença-
prêmio para servidores lotados nas Secretarias
Municipais da Saúde e da Assistência Social e
Habitação, bem como para professores lotados
nas escolas públicas municipais.

Art. 34. Todos os servidores públicos poderão
ser  convocados  para  atividades  de  combate  a
pandemia  de  COVID-19,  mediante  ato  do
Gabinete do Prefeito.

Art.  35.  O  pagamento  de  horas  extras  fica
condicionado à prévia autorização do Secretário
da Pasta a que estiver vinculado o servidor. 

Seção V
Do Regime de Trabalho dos Servidores

Públicos Municipais e Estagiários

Art.  36.  É obrigatório,  para fins de prevenção
contra a COVID-19, o afastamento do exercício
de  suas  funções  dos  servidores  públicos  e
estagiários  que  se  enquadrem  nas  seguintes

condições:

a) com idade igual ou superior a 60 anos;

b) gestantes;

c)  portadores  de  doenças  respiratórias  ou
imunodepressoras.

Seção VI
Dos Contratos

Art. 37. Os gestores dos contratos de prestação
de  serviços  deverão  notificar  as  empresas
contratadas  para  que,  sob  pena  de
responsabilização  contratual  em  caso  de
omissão, conscientizem seus funcionários quanto
aos riscos e prevenção da COVID-19, e, ainda,
quanto à necessidade de reportarem a ocorrência
dos sintomas.

Seção VII
Do Calendário de Pagamento do IPTU

Art. 38. 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  nº  3.496,  de
24 de dezembro de 2019.

CAPÍTULO III
Dos Espaços Públicos

Seção I
Dos Parques, Praças e Banheiros Públicos

Art.  39.  Tendo  em  vista  a  necessidade  de
distanciamento social que o momento exige, fica
proibida  a  permanência  de  pessoas  em  locais
públicos destinados ao lazer e à prática esportiva,
notadamente  nas  academias  ao  ar  livre,  em
playgrounds,  no  Parque  da  Estação,  na  Rua
Coberta e nas ciclovias.

Art.  40.  Fica  determinado  o  fechamento  dos
banheiros públicos.

Seção II
Das Vias Públicas 

Art. 41. Fica proibida a aglomeração de pessoas
nas  vias  públicas  destinadas  à  circulação  de
pedestres.

Art.  42.  Fica estabelecido o uso obrigatório de
máscara  de  proteção  por  todas  as  pessoas  que
circularem  por  vias  e  prédios  públicos  no
território do Município.
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Seção III
Do Sistema Rotativo de Estacionamento

Art.  43.  Fica  mantido  o  funcionamento  do
sistema  rotativo  de  estacionamento  público
(Zona Azul).

CAPÍTULO IV
Disposições Finais

Art.  44.  Nos  termos  do  artigo  3º,  VII,  da  Lei
Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020,
fica o Poder Público autorizado a requisitar bens
e  serviços  de  pessoas  naturais  e  jurídicas  para
ações de enfrentamento à pandemia de COVID-
19.

Art. 45. Visando a atender ao interesse público,
evitando-se perigo e risco coletivo, em caso de
recusa  do  cumprimento  das  determinações
contidas no presente Decreto,  ficam os  agentes
públicos competentes autorizados a adotar todas
as  medidas  legais  cabíveis  –  suspensão  e
cassação de alvará de funcionamento, imputação
de  multa,  bem  como  comunicação  aos  órgãos
responsáveis  acerca  do  cometimento  de  fato
definido como infração penal. 

Art.  46.  Os  casos  omissos  e  as  eventuais
exceções  à  aplicação  deste  Decreto  serão
definidos  pelo  Prefeito  e,  no  âmbito  de  suas
competências,  pela  Secretária  Municipal  da
Saúde  e  Secretário  Municipal  de  Segurança  e
Trânsito. 

Art. 47. As medidas estabelecidas neste Decreto
vigorarão até 30 de abril de 2020.

Art. 48. Revoga-se o Decreto nº 3.536, de 02 de
abril de 2020.

Art. 49. Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação. 

Carlos Barbosa, 20 de abril de 2020.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS
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