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DECRETO MUNICIPAL Nº 018, DE 20 DE ABRIL DE 2020.  

 

 

“ALTERA OS DECRETOS MUNICIPAIS 

Nº 009 DE 17 DE MARÇO DE 2020 E Nº 017 

DE 17 DE ABRIL DE 2020 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 que as disposições dos Decretos Municipais 009 de 17 de março de 2020 

e 017 de 17 de abril de 2020, que necessitam de complementações em seus textos para 

clarificar certas exposições que possam gerar dúvidas; 

 

CONSIDERANDO a responsabilidade da Prefeitura Municipal em resguardar a saúde de 

toda a população mas também a manutenção dos serviços básicos; 

 

CONSIDERANDO a realidade local e a competência Municipal para legislar sobre assuntos 

de interesse e organização local, especialmente seus serviços públicos, 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º Fica alterada a redação do inciso I do Artigo 5º do Decreto Municipal 017 de 17 de 

abril de 2020, passando a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 5º... 

 

I –reduzir o número de funcionários em atendimento adotando o revezamento dos mesmos, 

exceto as repartições públicas da Administração Pública Municipal direta e indireta.” 

 

Art. 2º Fica alterada a redação do inciso I do artigo 2º e inserido o Parágrafo único no mesmo 

inciso do Decreto Municipal 009 de 17 de março de 2020, passando a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 2º... 

 

I – as atividades escolares presenciais frente a aluno da rede de ensino municipal, a partir do 

dia 19/03/2020. 

 

Parágrafo único. Apesar da suspensão frente a aluno os professores municipais poderão ser 

convocados para a realização de atividades extraordinárias e os Secretários escolares e 

demais servidores deverão permanecer em seus postos de trabalho para desempenharem suas 

funções.” 

 

Art. 3º Fica alterada a redação do inciso I do artigo 9º do Decreto Municipal 009 de 17 de 

março de 2020, passando a vigorar com a seguinte redação: 
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“Art. 9º... 

 

I – a suspensão das atividades escolares presenciais frente a aluno da rede de ensino 

municipal, observada a redação do parágrafo único do inciso I do artigo 2º deste Decreto;” 

 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em 

contrário. 

 

Centro Administrativo Wilson Boeni Gewehr de Liberato Salzano, aos 20 dias do mês de abril 

de 2020. 

 

 

 

Gilson de Carli 

Prefeito Municipal 

  

 

Registre-se e Publique-se. 

Data Supra. 

 


