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DECRETO MUNICIPAL Nº 039, DE 13 DE JULHO DE 2020.  

 

“REITERA A DECLARAÇÃO DE ESTADO DE 

CALAMIDADE PÚBLICA EM TODO O 

TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE LIBERATO 

SALZANO, DETERMINA COMO OBRIGATÓRIO 

O CUMPRIMENTO DOS PROTOCOLOS 

REFERENTES A BANDEIRA VERMELHA EM 

QUE O MUNICÍPIO ENCONTRA-SE E 

ESTABELECE SANÇÕES” 

 

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 Lei Nacional nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, Portarias do 

Ministério da Saúde e Secretaria do Estado de Saúde; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 55.240 de 10 de maio de 2020 e suas alterações, 

que institui o Sistema de Distanciamento Controlado para fins de prevenção e combate ao 

COVID-19 estabelecendo o sistema de Bandeiras para regiões pré-determinadas, sendo 

obrigatória a sua observância e cumprimento por todos, e, o conteúdo do Decreto Estadual 

55.241 de 10 de maio de 2020 e suas alterações que determina a aplicação das medidas 

sanitárias segmentadas; 

 

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 responsabilidade da Prefeitura Municipal em resguardar a saúde de 

toda a população, tendo em vista os casos registrados de COVID-19 nos últimos dias em 

nosso Município e estarmos classificados como “bandeira vermelha” no Sistema de 

Distanciamento Controlado do Estado do Rio Grande do Sul, com restrições mais dinâmicas, 

de cumprimento obrigatório por todos; 

 

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 e suas alterações; 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º Fica obrigatório por todos no Município de Liberato Salzano a observância das 

restrições estabelecidas pela “bandeira vermelha” do Sistema de Distanciamento Controlado 

do Estado do Rio Grande do Sul, e, das demais determinações municipais, até novo Decreto 

do Município alterando essa condição. 

 

Parágrafo único. Somente poderão abrir e operar os estabelecimentos comerciais, industriais 

e prestações de serviços, públicos ou privados, autorizados pelo sistema de bandeira vermelha 
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e na forma que esta e demais regramentos municipais determinarem, sob pena de sanções 

administrativas, pecuniárias, civis e criminais. 

 

Art. 2º Ficam estabelecidas sanções pecuniárias (multas) e administrativas para os casos de 

descumprimentos dos protocolos estaduais e municipais de combate e prevenção ao COVID-

19, sendo os seguintes: 

 

I - abertura e/ou funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais ou prestações de 

serviços não autorizados ou em descumprimento com os protocolos do Estado e do 

Município, em observância a “bandeira” em que o Município se encontrar no momento da 

fiscalização, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) sendo aplicada em dobro em caso de 

reincidência cumulando nessa hipótese as penalidades de interdição total ou parcial da 

atividade e cassação de alvará de localização e funcionamento. 

 

II - venda ou consumo de bebidas alcóolicas refrigeradas em locais autorizados a abertura 

e/ou funcionamento conforme bandeira estadual em que o Município se encontrar e 

regramentos municipais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) sendo aplicada em dobro 

em caso de reincidência cumulando nessa hipótese com a cassação do alvará de 

funcionamento do estabelecimento infrator, sem prejuízo das sanções penais. 

 

III - lotação/aglomeração de pessoas em estabelecimentos comerciais, industriais, prestação 

de serviços, em quantidade superior ao limite estabelecido pela bandeira estadual em que o 

Município estiver enquadrado no momento da fiscalização e/ou estabelecido pelo Município 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), aplicado em dobro em caso de reincidência, sendo a 

responsabilidade do empreendedor ou seu representante legal. 

 

IV - aglomeração de mais de 10 pessoas em locais residenciais no valor de R$ 1.000,00 (um 

mil reais), sendo esse valor dobrado em caso de reincidência, com aplicação ao proprietário 

ou responsável legal do imóvel. 

 

V – não utilização de máscaras de proteção respiratória em vias e locais públicos, mesmo que 

em deslocamento dentro de veículos, no valor de 0,5 (meio) VRM e em caso de reincidências, 

nos valores sucessivos de 1,5 (um virgula cinco) VRM, 3 (três) VRM e 5 (cinco) VRM, sem 

prejuízo das demais sanções penais e cíveis. 

 

Parágrafo único. No caso de pessoas sem máscaras de proteção respiratória em veículos, a 

responsabilização é do condutor. 

  

VI - não utilização de máscaras de proteção respiratória em estabelecimentos comerciais, 

industriais ou prestações de serviços, privados ou públicos, no valor de 0,5 (meio) VRM, e em 

caso de reincidências, nos valores sucessivos de 1,5 (um virgula cinco) VRM, 3 (três) VRM e 

5 (cinco) VRM, sem prejuízo das demais sanções penais e cíveis. 

 

Parágrafo único. As multas serão aplicadas independentemente do número de pessoas sem 

máscaras de proteção respiratória, sendo que a responsabilização será do proprietário ou 

responsável legal pelo empreendimento. 
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VII - atividade ambulante não autorizada, no valor correspondente a 5 (cinco) VRM, e outras 

penalidades também previstas na Lei Municipal Complementar nº 01, de 24 de novembro de 

2017, sem prejuízo de outras sanções administrativas, cíveis e penais. 

 

VIII - descumprimento ao Decreto Municipal nº 032, de 22 de junho de 2020 que dispõe 

sobre medidas a serem adotadas na realização de velórios durante o período de vigência da 

pandemia causada por covid-19 no município de Liberato Salzano, no valor R$ 1.000,00 (um 

mil reais), sem prejuízos de outras sanções administrativas, cíveis e penais, sendo 

responsabilizado aquele/aquela empresa que estiver prestando o serviço funerário. 

 

Art. 3º Para o cumprimento dos protocolos estaduais e municipais, fica autorizada a 

fiscalização em via pública, a entrada e permanência dos Fiscais Municipais em todos os 

ambientes dos estabelecimentos autorizados a abrirem e/ou funcionarem, aplicando as sanções 

cabíveis a cada caso utilizando do Poder de Polícia, inclusive com acompanhamento de força 

policial nos termos previstos pela legislação estadual.   

 

Art. 4º Para a lavratura e o processamento das notificações/infrações, utiliza-se os 

procedimentos administrativos, no que couber, do Código de Posturas do Município. 

 

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 13 dias do mês de 

julho de 2020. 

 

 

 

Gilson de Carli 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se. 

Data Supra. 


