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DECRETO MUNICIPAL Nº 033, DE 22 DE JUNHO DE 2020.  

 

“DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DOS 

PRAZOS DE SINDICÂNCIAS E PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES EM 

FACE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - 

COVID-19 NO MUNICÍPIO DE LIBERATO 

SALZANO” 

 

GILSON DE CARLI, Prefeito Municipal de Liberato Salzano-RS, no uso de suas atribuições 

que lhe confere a Lei Orgânica do Município e 

 

CONSIDERANDO a declaração de calamidade pública em decorrência da pandemia causada 

pelo Coronavírus (COVID-19) e as determinações Estaduais e Municipais de proibição de 

aglomeração de pessoas como medida de prevenção e enfrentamento ao contágio pelo vírus 

 

CONSIDERANDO a necessidade constante de ajustes e adequações nas ações do Poder 

Público Municipal com o objetivo de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e 

agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação do contágio pelo novo Corona vírus 

(COVID-19) no Município; 

 

CONSIDERANDO a competência Municipal para dispor de assuntos de interesse local em 

apoio ao disposto no Decreto Estadual nº 55.240 de 10 de maio de 2020 e suas alterações e 

Decreto Estadual 55.241 de 10 de maio de 2020; 

 

CONSIDERANDO, por fim, a natureza das atividades executadas em virtude de Lei, 

relativas aos Procedimentos Disciplinares e Sindicâncias,  

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º Ficam suspensos os atos e prazos processuais de todos os Procedimentos 

Administrativos em trâmite perante esta Administração, por tempo indeterminado, até a 

normalização do contágio pelo COVID-19 e posteriores orientações dos órgãos de saúde da 

União, Estado e Município, retomando-se a contagem dos prazos mediante determinações 

desta Autoridade, oportunamente. 

 

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica ao processo administrativo 

fiscal. 

 

Art. 2º A autoridade competente que tiver ciência de irregularidade é obrigada a determinar 

sua imediata apuração, ainda que na vigência da suspensão de que trata o artigo 1º deste 

Decreto. 

 

Art. 3º A apuração de irregularidades no serviço público relacionadas direta ou indiretamente 

às ações de enfrentamento à disseminação do novo Coronavírus, causador da COVID-19, 

deverão ter tramitação prioritária durante a vigência deste Decreto. 

 

Art. 4º A suspensão dos prazos de que trata o artigo 1º deste Decreto não impede que sejam 

adotadas medidas acautelatórias em face de risco iminente da ocorrência de fatos que possam 
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comprometer o resultado final do processo administrativo, trazer prejuízo ao erário ou lesão 

ao interesse público de difícil ou impossível reparação. 

 

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo abrange a realização de provas cautelares, 

não repetíveis e antecipadas, hipótese em que o exercício do contraditório será diferido. 

 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em 

contrário. 

 

Centro Administrativo Wilson Boeni Gewehr de Liberato Salzano, aos 22 dias do mês de 

junho de 2020. 

 

 

 

Gilson de Carli 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se. 

Data Supra. 


