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DECRETO MUNICIPAL Nº 047, DE 25 DE AGOSTO DE 2020.  

 

“REITERA A DECLARAÇÃO DE ESTADO DE 

CALAMIDADE PÚBLICA EM TODO O 

TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE 

LIBERATO SALZANO, FACULTA A 

ABERTURA E FUNCIONAMENTO DO 

GRUPO DE ALIMENTAÇÃO CONSTANTE 

NO DECRETO ESTADUAL Nº 55.240 DE 10 DE 

MAIO DE 2020 E SUAS ALTERAÇÕES, 

ESTABELECE HORÁRIOS E CONDIÇÕES 

COMPLEMENTARES DE FUNCIONAMENTO 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

 

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

que lhe confere a Lei Orgânica do Município e 

 

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, com a aplicação das medidas 

sanitárias segmentadas; 

 

CONSIDERANDO os protocolos do Estado na área de alimentação que permite a abertura e 

funcionamento, com restrições, do grupo de alimentação como restaurantes, lanchonetes e 

lancherias com observação à Portaria SES 319/2020; 

 

CONSIDERANDO o teor da Ata 06/2020 do Comitê Extraordinário de Saúde que entendeu 

possível a ampliação dos horários de atendimento dos restaurantes, estendendo a autorização 

para as lanchonetes e lancherias e flexibilização para venda e consumo de bebidas; 

 

CONSIDERANDO que o Município procura controlar a disseminação do COVID-19 mas 

também reduzir os efeitos econômicos negativos dos empreendedores locais, com 

responsabilidade, promovendo sempre intensa fiscalização por parte dos agentes municipais; 

 

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

considerando a realidade local, em apoio ao disposto no Decreto Estadual nº 55.240 de 10 de 

maio de 2020 e suas alterações; 

 

D E C R E T A: 

 

 

Art. 1º Fica reiterado o estado de calamidade pública em todo o território do Município de 

Liberato Salzano para fins de medidas essenciais à prevenção e de enfrentamento à Pandemia 

causada pelo novo Corona vírus (covid-19) já decretado anteriormente. 

 

Art. 2º Fica facultada e de forma condicionada ao estabelecido no Decreto Estadual 55.240 de 

10 de maio de 2020 e suas alterações, Portarias da Secretaria Estadual de Saúde, Decretos 

municipais, e, quando liberado pelo Estado conforme a “Bandeira” em que o Município se 
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encontre, a abertura e funcionamento do grupo de alimentação restaurantes, lanchonetes e 

lancherias nos seguintes termos: 

 

a) abertura e funcionamento das 08:00 até as 22:00 com limite de tolerância máxima de 

esvaziamento do local de 30 minutos; 

 

b) proibição de confraternizações, festas, comemorações, reuniões e quaisquer tipos de jogos; 

 

c) uso obrigatório de máscaras de proteção respiratória, higienização com álcool gel 70% e a 

observância dos Protocolos estabelecidos na Portaria SES 319/2020, ou outra que vier a 

substituí-la, além de Decretos do Estado e do Município; 

 

Parágrafo único. Em caso de descumprimento do estabelecido nas alíneas “a” e “b” deste 

artigo, aplicar-se-á as sanções constantes no artigo 2º, inciso I, do Decreto municipal nº 39 de 

13 de julho de 2020. 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 

contrária, em especial o artigo 4º do Decreto municipal nº 20 de 30 de abril de 2020 e, com 

efeito ex nunc, o inciso II do artigo 2º do Decreto municipal nº 39 de 13 de julho de 2020. 

 

Centro Administrativo Wilson Boeni Gewehr de Liberato Salzano, aos 25 dias do mês de 

agosto de 2020. 

 

 

 

Gilson de Carli 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se. 

Data Supra. 


