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DECRETO MUNICIPAL Nº 056, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020.  

 

“AUTORIZA A ABERTURA DE GINÁSIOS, 

CAMPOS E QUADRAS DE FUTEBOL E 

VÔLEI, PÚBLICAS OU PRIVADAS, 

DURANTE A VIGÊNCIA DE BANDEIRA 

AMARELA OU LARANJA NO MUNICÍPIO E 

ESTABELECE REGRAMENTOS” 

 

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

que lhe confere a Lei Orgânica do Município e 

 

CONSIDERANDO as disposições do Decreto Estadual 55.483 de 14 de setembro de 2020 

que altera o Decreto Estadual 55.240 de 10 de maio de 2020 e permite, com restrições, o uso 

de quadras, campos esportivos e outros; 

 

CONSIDERANDO as disposições da PORTARIA SES Nº 582/2020 que dispõe sobre as 

medidas de prevenção, monitoramento e controle da COVID-19 a serem aplicadas nos 

estabelecimentos e nos serviços prestados de atividades esportivas ou práticas corporais; 

 

CONSIDERANDO o teor da ATA 01/2020 do CONSELHO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 

– COE/COVID-19 estabeleceu a liberação através de Decreto municipal para, nos moldes e 

condições do Estado e Secretaria Estadual de Saúde, a liberação das quadras poliesportivas do 

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; 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º Fica autorizada a abertura para treinamento dos estabelecimentos como ginásios, 

campos e quadras de futebol e vôlei sejam públicas ou privadas, durante a vigência de 

bandeira amarela ou laranja no Município, desde que respeitadas as medidas segmentadas 

previstas na PORTARIA SES Nº 582/2020, ou outra que venha a substituí-la, e mais as 

seguintes: 

 

a) a observância do distanciamento social, restringindo a circulação de pessoas no interior dos 

estabelecimentos, devendo somente permanecer os atletas, sendo vedada a participação de 

público em especial familiares e torcedores nos treinos e jogos; 

 

b) os atletas somente poderão entrar nas dependências esportivas se estiverem usando 

máscaras e se higienizarem as mãos com água e sabão ou álcool em gel 70% (setenta por 

cento); 

 

c) a observância de cuidados pessoais, sobretudo da lavagem das mãos, antes e após a 

realização de quaisquer exercícios, com a utilização de produtos assépticos, como sabão ou 

álcool em gel setenta por cento, bem como da higienização, com produtos adequados; 
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d) cada atleta deve portar sua própria garrafa (individual) de água com identificação, para 

evitar a troca ou o compartilhamento da mesma durante os treinos e jogos; 

 

e) fica vedada, nos dias de competição, a aglomeração de torcedores ou torcidas organizadas; 

 

f) fica vedada a troca ou a doação de uniformes usados durante as competições, entre os 

atletas ou para outros, as rodas de aquecimento e confraternizações pré e pós competição, 

assim como o cumprimento físico inicial e final entre atletas e com a equipe de arbitragem; 

 

g) fica vedado o uso de áreas comuns como refeitório, vestiários, lavatórios, chuveiros e 

similares a sua utilização a fim de evitar aglomeração. 

 

Parágrafo único. Fica autorizado o funcionamento das quadras, ginásios e campos de 

segundas a sextas feiras, no horário das 08:00 às 22:00 horas e nos sábados os horários 

compreendidos entre as 08:00 as 18:00 horas. 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em 

contrário. 

 

Centro Administrativo Wilson Boeni Gewehr de Liberato Salzano, aos 23 dias do mês de 

setembro de 2020. 

 

 

 

Gilson de Carli 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se. 

Data Supra. 


