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Decreto Municipal nº 008/2021, de 08 de fevereiro de 2021. 

 

“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, REVOGA DISPOSIÇÕES E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 

JULIANE PENSIN, Prefeita Municipal de Liberato Salzano-RS, no uso de suas atribuições que lhe 

confere a Lei Orgânica do Município, 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 55.748 de 01 de fevereiro de 2021, que determina a aplicação 

de medidas sanitárias segmentadas para fins de prevenção e de enfrentamento à pandemia de COVID-

19; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 55.713 de 11 de janeiro de 2021, e 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 a responsabilidade da Prefeitura Municipal em resguardar a saúde de toda a 

população que acessa os inúmeros serviços e eventos disponibilizados no Município; 

 

CONSIDERANDO o compromisso da Prefeitura em evitar e não contribuir com qualquer forma para 

propagação da infecção e transmissão local da doença; 

 

CONSIDERANDO a deficitariedade quanto ao atendimento de alta complexidade presente no 

Município, e a geolocalização em que o mesmo se encontra de grandes centros de saúde, vislumbra-se 

dificultar a proliferação do vírus em âmbito municipal; 

 

CONSIDERANDO que o Município registrou internação em decorrência da COVID-19 nos últimos 14 

dias; 

 

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 Coronavírus (Covid-19) e reiterando os Decretos Estaduais 55.713 de 11 de janeiro de 2021 e 

55.240 de 10 de maio de 2020 e suas alterações e 55.748 de 01 de fevereiro de 2021; 
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Art. 2º. No âmbito municipal, enquanto perdurarem as condições necessárias impostas pelo Governo 

Estadual, ficam vigentes as normas relativas ao Distanciamento Controlado, definido pela Bandeira 

Vermelha e demais regramentos municipais; 

 

Art. 3º. Ficam revogados os dispostos nos Art. 2º e 4º do Decreto Municipal 003 de 19 de janeiro de 

2021, e todos os atos normativos a ele vinculados, os quais dispõem sobre a proibição de comércio 

ambulante; 

Parágrafo único: Fica proibida a atividade ambulante em todo território do Município de Liberato 

Salzano, pelo período de 30 dias a contar da publicação deste Decreto, sob pena de aplicação de multa 

de R$ 2.024,45 (dois mil e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos) - correspondente a 5VRM -, 

e outras penalidades também previstas na Lei Municipal Complementar n° 01, de 24 de novembro de 

2017 (Código de Posturas do Município de Liberato Salzano), sem prejuízo de outra sanções 

administrativas, cíveis e penais.  

 

Art. 4°. Mercados e farmácias devem respeitar as normas da vigilância sanitária para funcionamento, 

mantendo os locais higienizados e sem aglomeração de clientes, bem como mantendo distanciamento 

social. Para facilitar o atendimento, sugerimos que apenas um membro familiar se dirija as compras, 

preferencialmente que não seja idoso. 

Parágrafo único: é OBRIGATÓRIO o uso de máscaras e luvas de proteção individual por parte dos 

funcionários do estabelecimento, bem como dos clientes, assim como a disponibilização de materiais 

de higiene (álcool gel 70%) para a higienização de clientes e funcionários. 

 

Art. 5º. Os restaurantes ficam autorizados, com restrições, a atender ao público, desde que observados 

os seguintes requisitos:  

a) Uso obrigatório e correto de máscara, cobrindo boca e nariz; 

b) Abertura para atendimento ao público presencial restrito (com ingresso de clientes até no máximo 

22h e encerramento 23h); grupos de no máximo 6 pessoas por mesa; distanciamento mínimo de dois 

metros entre mesas; apenas clientes sentados em mesas, sem permanência em pé;  

c) Proibido música ao vivo ou mecânica alta, que prejudique a comunicação entre clientes; 

d) deverão todos os funcionários, sem qualquer exceção, utilizar EPIs, seguindo as normas do Decreto 

estadual 55.154/2020 e demais normas que tratem do assunto, com fornecimento de álcool gel 70% 

para o público e funcionários;  

e) capacidade de atendimento ao público limitado em cinquenta por cento da capacidade constante no 

PPCI emitido pelo Corpo de Bombeiros;  

f) os restaurantes poderão operar no sistema de “buffet”, proibindo filas e mantendo distância mínima 

de dois metros entre as pessoas com uma pessoa higienizando o balcão durante o tempo de abertura 

ao público;  

g) deverão orientar ao público que realizem, preferencialmente, pedidos para atendimento de tele 

entrega ou retirada do pedido no local e consumo em casa. 

 

Art. 6º. Fica autorizada a abertura, com restrições, para atendimento ao público dos seguintes 

estabelecimentos, desde que cumpridas as determinações emitidas pelo Município e pelo Decreto 

Estadual 55.154 de 01 de abril de 2020 e suas alterações, os estabelecimentos comerciais não 

essenciais e qualquer empreendimento mercantil dedicado ao comércio ou à prestação de serviços, tais 

como lojas, centros comerciais, indústrias, dentre outros, que impliquem atendimento ao público, desde 
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que em especial, mas não só, os com grande fluxo de pessoas, desde que observados os seguintes 

requisitos:  

a) Uso obrigatório e correto de máscara, cobrindo boca e nariz, tanto por funcionários quanto por 

clientes que adentrarem o estabelecimento; 

b) Manter os locais higienizados e sem aglomeração de clientes, bem como mantendo uma distância 

mínima de 1 metro entre as pessoas. Para facilitar o atendimento sugerimos que só um membro a 

família se dirija as compras, preferencialmente que não seja idoso; 

c) disponibilizar material de higiene (álcool gel 70%) para a higienização de clientes e funcionários. 

 

Art. 7º. Para assegurar as determinações deste Decreto e dos demais, fica autorizada a entrada e 

permanência dos Fiscais Municipais em todos os ambientes dos estabelecimentos autorizados a 

funcionarem, industriais, comerciais, prestação de serviços, obras e os demais, sendo possível aplicar 

as sanções aos que descumprirem com as normas mínimas de prevenção ao COVID-19, utilizando do 

Poder de Polícia, inclusive com acompanhamento de força policial nos termos previstos pela legislação 

estadual. 

 

Art. 8°. Os casos omissos e as eventuais exceções à aplicação deste Decreto serão definidos pela 

Prefeita. 

 

Art. 9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 

 

 

 

Centro Administrativo Wilson Boeni Gewehr de Liberato Salzano, aos 08 dias do mês de fevereiro de 

2021.  

 

 

Registre-se e Publique-se. 

Data Supra. 

 

 

Juliane Pensin 

Prefeita Municipal 

 

Rafael Augusto Scariot 

Secretário Municipal de Administração 

 


