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ANEXO ÚNICO
PROTOCOLO SANITÁRIO PARA AS ATIVIDADES DE MÚSICOS
Fase amarela:
1- Do local:
1.1. O local onde se dará a apresentação da banda deve ter licenciamento ambiental e a música deve ter uma redução de volume de 20%
dos decibeis permitidos por Lei;
1.2. O som deve ser regulado no volume que permita as pessoas con1.3. Horário do entretenimento limitado a no máximo 22:00h;
1.4. O estabelecimento deve evitar aglomerações próximas ao palco,
bem como em qualquer outro local do ambiente;
dos músicos;
1.7. Fica proibido o uso de pista de dança.
2- Música:
tica de no máximo 6 integrantes;
tiver cantando;
2.3. O microfone não deve ser compartilhado. O uso individual é
obrigatório;
2.4. Deve ser mantida a distância de 2 metros entre o vocalista e os
demais integrantes da banda;
2.5. Os integrantes do grupo devem manter uma distância mínima de
rante todo o evento;
2.6. Manter a distância de 4m do palco para os clientes. Quando o estabelecimento não possuir palco, o mesmo deverá providenciar uma barreira física visando assegurar o distanciamento entre músicos e clientes;
2.7. Os músicos deverão executar a desinfecção rigorosa dos equipamentos e instrumentos com álcool 70% ou isopropílico ou outra solução
2.8. O local da apresentação deve possuir ventilação natural que permita a renovação constante do ar.
3- Fica proibido:
3.1. Músicos em pé;
congas, timbale, trio de bacorinhas);
3.3. Bandas ou grupos com mais de 6 componentes, orquestras, fanfarras ou qualquer modalidade musical que ultrapasse a quantidade de
componentes estabelecida;
3.4. O contato físico durante as apresentações;
3.5. A participação de qualquer integrante que apresente sintomas gripais.
Fase verde:
1. O Local da apresentação deve ter licenciamento ambiental;
2. O cantor deverá manter uma distância de 2 metros para os demais
integrantes do grupo;
3. Os músicos deverão atuar de forma a respeitar o distanciamento mínimo de 2 metros entre eles e usar obrigatoriamente a máscara;
4. O vocalista/cantor deverá manter a distância de 4 metros do público a
partir do palco. Nos locais que não possuírem palco, o estabelecimento
deverá providenciar um isolamento visando assegurar o distanciamento
entre músicos e clientes;
todo o evento exceto quando estiver cantando;
6. É vedado o compartilhamento do microfone, equipamentos e instrumentos;
7. É proibido o contato físico durante as apresentações;
8. Os músicos deverão executar a desinfecção rigorosa dos equipamentos e instrumentos com álcool 70% ou isopropílico ou outra solução
9. O local da apresentação deve possuir ventilação natural que permita
a renovação constante do ar;
10. O estabelecimento deve evitar aglomerações próximas ao palco,
bem como em qualquer outro local do ambiente.
Observações Gerais
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agosto de 2020, e dá outras providências.”
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, Capital do Estado do
Acre, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 58, V e
VII, da Lei Orgânica do Município de Rio Branco,
Considerando o Decreto Federal nº. 10.464, de 17 de agosto de 2020,
“Dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor cultural a
serem adotadas durante o estado de calamidade pública, reconhecido
pelo Decreto Legislativo n° 6 de 20 de março de 2020”, determina no §
4°, do art. 2º, que o Poder Executivo Municipal editará regulamento com
os procedimentos necessários à aplicação dos recursos;
Considerando a manifestação da Procuradoria Geral do Município de
Rio Branco - PGM, através do Parecer Jurídico SAJ n° 2020.02.000870,
RESOLVE:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Fica regulamentado no âmbito do Município de Rio Branco, os
meios, critérios e controles para aplicação dos recursos orçamentários

de 17 de agosto de 2020, destinados ao setor cultural, a serem adotados durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto
Legislativo Federal nº 6, de 20 de março de 2020.
Art. 2º O recurso orçamentário recebido pelo Município de Rio Branco,
tro mil, quinhentos e cinquenta reais e vinte e um centavos), repassado
pelo Governo Federal por meio da Plataforma Mais Brasil, será regido
pelo Município de Rio Branco, por meio da Fundação Municipal de CulArt. 3º Conforme prevê o art. 2º do Decreto Federal nº 10.464/2020, compete ao Município de Rio Branco, distribuir os recursos federais para aplicação em ações emergenciais de apoio ao setor cultural, nas modalidades de

§ 1º Os subsídios mensais destinar-se-ão para a manutenção de espades artísticas e culturais e que tiveram as atividades interrompidas por
força das medidas de isolamento social.
§ 2º Os editais, chamadas públicas ou outros instrumentos aplicáveis
culados ao setor cultural, para manutenção de agentes, de espaços, de
iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades
de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisu-

por meio de redes sociais e outras plataformas digitais.
Art. 4º Os valores aplicados em cada item de competência do Município
ma Mais Brasil do Governo Federal.
Parágrafo único. O montante dos recursos indicado no Plano de Ação po§6º, do Decreto Federal nº 10.464/2020, respeitando a divisão dos recursos
informado no Relatório de Gestão Final a ser enviado ao Governo Federal.
CAPÍTULO II
SUBSÍDIO MENSAL
Art. 5º Conforme previsto no Plano de Ação do Município de Rio Branco, cadastrado e aprovado pelo Governo Federal através da Plataforma
Mais Brasil, serão concedidos subsídios para a manutenção de até 90
-

Nas faixas amarela e verde os integrantes da banda deverão assinar
um termo de compromisso com autodeclaração da condição de saúde
No termo deverá constar a ciência dos músicos aos protocolos e seu
compromisso em seguir os mesmos, sob pena de ter proibida a sua
apresentação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
GABINETE DA PREFEITA

trata o art. 5º deste Decreto, que atendam as seguintes condições:
Legislativo Federal nº. 6/2020;
Rio Branco, ou inscrição e homologação em outros cadastros referentes
a atividades culturais existentes, conforme o §1º do art. 7º da Lei Federal nº. 10.017/2020;
-

DECRETO Nº 721 DE 29 DE SETEMBRO DE 2020
no Requerimento e Autodeclaração do Espaço Cultural as informações
“Regulamenta no âmbito do Município de Rio Branco, a aplicação dos
recursos orçamentários provenientes da Lei Federal nº 14.017, de 29 de

Cadastro Cultural do Município de Rio Branco, ou inscrição em um dos
cadastros referentes a atividades culturais previstos no §1º do art. 7º da
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Lei Federal nº. 14.017/2020.
nº. 10.464/2020 e deste Decreto Municipal preencherão, por meio de seu Responsável legal, o Requerimento e a Autodeclaração de Espaços Culturais,
anexo ao Edital de Chamamento Público, a ser publicado, assumindo total responsabilidade pelas informações e comprovações solicitadas.
dades, em ações destinadas, prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou de atividades em espaços públicos da comunidade, de forma
gratuita, em intervalos regulares, apresentada no Requerimento, a qual será aprovada e, posteriormente, acompanhada a execução pela Fundação

do valor do subsídio recebido.
I - Internet;
II - Transporte;
III – Aluguel e condomínio;
IV - Telefone;

VII – IPTU;
VIII - Despesas com folha de pagamento de pessoal com carteira assinada ou contrato de prestação de serviços, bolsistas, estagiários e monitores,
te, suprimento de informática).
§ 1º Não serão consideradas despesas relativas à manutenção das atividades o pagamento de dívidas, empréstimos, aquisição de bens permanentes, reforma ou construção de espaços.

não sendo permitido ressarcimento ao pagamento de contas.

baldi Brasil solicitará a abertura de processo administrativo para ressarcimento dos valores gastos indevidamente.
Art. 11. Fica vedado o recebimento de subsídios aos espaços culturais e artísticos que:
espaço cultural;
presariais e a espaços geridos pelos serviços sociais do Sistema S.
14.017/2020, destinados às despesas de manutenção das atividades dos espaços culturais e artísticos, serão integralmente incorporados às ações
do inciso III do art. 2º da Lei Federal nº. 14.017/2020, destinados aos editais ou chamadas públicas ou outros instrumentos aplicáveis para prêmios,
aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural, devendo ser informado no Relatório de Gestão Final.
CAPÍTULO III
DOS EDITAIS, DAS CHAMADAS PÚBLICAS E DE OUTROS INSTRUMENTOS APLICÁVEIS
Art. 13. Conforme previsto no Plano de Ação do Município de Rio Branco, cadastrado e aprovado pelo Governo Federal através da Plataforma Mais
editais, chamadas públicas e prêmios vinculados ao setor cultural.
Art. 15. Conforme o § 6º do art. 11 do Decreto Federal nº. 10.464/2020, a sobra de recursos de edital referente ao inciso III do art. 2º da Lei Federal
os recursos da referida Lei.
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Plataforma Mais Brasil, de acordo com as disposições da Lei Federal nº. 14.017/2020 e Decreto Federal nº. 10.464/2020.
nicipal nº. 522, de 07 de agosto de 2020.
Art. 18. Este Decreto entra em vigor em 1º de outubro de 2020.
Rio Branco – Acre, 29 de setembro de 2020.
Socorro Neri
Prefeita de Rio Branco
PREFEITURA DE RIO BRANCO
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 722 DE 30 DE SETEMBRO DE 2020

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 58º, incisos V e VII, c/c artigo 62, inciso I, da Lei
DECRETA:
quatro reais), ao Orçamento Municipal em vigor, para reforço da dotação orçamentária, conforme a discriminação abaixo:
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA – SEINFRA
017.501 - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB
017.501.15.451.0106.2047.0000 - MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES

