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Decreto Municipal nº 017/2021, de 09 de março de 2021. 

“ALTERA O ARTIGO 3º DO DECRETO MUNICIPAL 
Nº 016/2021 QUE 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 PRETA 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 a emergência em saúde pública de importância nacional declarada pela Organização 

Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em razão do novo coronavírus (COVID-19);  

 

CONSIDERANDO os Decretos Estaduais nº 55.240 de 10 de maio de 2020, Decreto nº 55.782, de 05 

de março de 2021, Decreto Estadual nº 55.766, de 22 de fevereiro de 2021, que institui o Sistema de 

Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo 

Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul e dispõem sobre medidas 

sanitárias segmentadas e bandeiras de cada região estabelecidas no sistema de Distanciamento 

Controlado para fins de prevenção e combate ao COVID-19, sendo obrigatória a sua observância e 

cumprimento por todos, com a aplicação das medidas sanitárias segmentadas;   

 

CONSIDERANDO a importância do comércio municipal e 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 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 alterado o artigo 3º do Decreto Municipal 016 de 08 de março de 2021, passando a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 3º. Fica determinado, para fins de prevenção e de enfrentamento à pandemia causada pelo 

COVID-19 (novo Corona vírus), com fundamento no Decreto Estadual nº 55.782 de 05 de março de 

2021, a abertura e funcionamento, em caráter excepcional e temporário, dos estabelecimentos 

comerciais de serviços e produtos considerados essenciais à população, situados no território do 

Município de Liberato Salzano, até a data de 21 de março de 2021, podendo o mesmo prazo ser 

prorrogado caso haja necessidade:   
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§ 1º. São atividades públicas e privadas essenciais aquelas indispensáveis ao atendimento das 

necessidades inadiáveis da comunidade, assim consideradas aquelas que, se não atendidas, colocam 

em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como:  

I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;  

II - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;  

III - atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a custódia de presos;  

IV - atividades de defesa civil;  

V - transporte de passageiros, observadas as normas específicas;  

VI - telecomunicações e internet;  

VII - serviço de “call center”;  

VIII - captação, tratamento e distribuição de água;  

IX - captação e tratamento de esgoto e de lixo;  

X - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluídos: a) o fornecimento de suprimentos 

para o funcionamento e a manutenção das centrais geradoras e dos sistemas de transmissão e 

distribuição de energia; e b) as respectivas obras de engenharia;  

XI - iluminação pública;  

XII - produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por meio do 

comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, limpeza, alimentos, bebidas e materiais de 

construção;  

XIII - serviços funerários;  

XIV - guarda, uso e controle de substâncias, materiais e equipamentos com elementos tóxicos, 

inflamáveis, radioativos ou de alto risco, definidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, em atendimento 

aos requisitos de segurança sanitária, metrologia, controle ambiental e prevenção contra incêndios;  

XV - vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;  

XVI - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais;  

XVII - atividades de processamento do benefício do seguro-desemprego e de outros benefícios 

relacionados, por meio de atendimento presencial ou eletrônico, obedecidas as determinações do 

Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual da Saúde;  

XVIII - inspeção de alimentos, de produtos e de derivados de origem animal e vegetal; 

 XIX - vigilância agropecuária;  

XX - controle e fiscalização de tráfego;  

XXI - serviços de pagamento, de crédito e de saque e de aporte prestados pelas instituições 

supervisionadas pelo Banco Central do Brasil, desde que estas adotem as providências necessárias 

para garantir um distanciamento interpessoal mínimo de dois metros entre seus clientes; observem as 

medidas de que trata o art. 13 do Decreto 55.240; assegurem a utilização pelos funcionários 

encarregados de atendimento direto ao público do uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI 

adequado; bem como estabeleçam horários, agendamentos ou setores exclusivos para atender os 

clientes com idade igual ou superior a sessenta anos e aqueles de grupos de risco, conforme auto-

declaração;  

XXII - serviços postais;  

XXIII - serviços de imprensa e as atividades a eles relacionados, por todos os meios de comunicação e 

de divulgação disponíveis, incluídos a radiodifusão de sons e de imagens, a internet, os jornais, as 

revistas, dentre outros;  

XXIV - serviços relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados “data center” 

para suporte de outras atividades previstas no Decreto Estadual nº 55.240;  

XXV - produção e distribuição de numerário à população e manutenção da infraestrutura tecnológica do 

Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro;  

XXVI - atividades de fiscalização em geral, em âmbito municipal e estadual;  
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XXVII - produção de petróleo e produção, distribuição e comercialização de combustíveis, 

biocombustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo;  

XXVIII - monitoramento de construções e de barragens que possam acarretar risco à segurança;  

XXIX - levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da segurança coletiva, 

notadamente por meio de alerta de riscos naturais e de cheias e de inundações;  

XXX - mercado de capitais e de seguros;  

XXXI - serviços agropecuários, veterinários e de cuidados com animais em cativeiro;  

XXXII - atividades médico-periciais;  

XXXIII - produção, distribuição e comercialização de equipamentos, de peças e de acessórios para 

refrigeração, serviços de manutenção, conserto e reparos de aparelhos de refrigeração e climatização, 

de elevadores e de outros equipamentos essenciais ao transporte, à segurança e à saúde, bem como à 

produção, à industrialização e ao transporte de cargas, em especial de alimentos, medicamentos e de 

produtos de higiene;  

XXXIV - atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares, relacionadas com a pandemia de 

que trata este Decreto;  

XXXV - atividades de representação judicial e extrajudicial, de assessoria e de consultoria jurídicas 

exercidas pelas advocacias públicas, relacionadas à prestação regular e tempestiva dos serviços 

públicos;  

XXXVI - atividades relacionadas à construção, manutenção e conservação de estradas e de rodovias;  

XXXVII - serviços de transporte, armazenamento, entrega e logística de cargas em geral;  

XXXVIII - atividades desempenhadas pelo Corpo de Bombeiros Militar, inclusive as relativas à emissão 

ou à renovação de Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio – APPCI.  

XXXIX - os cursos de formação profissional integrantes de concurso público para o ingresso nas 

carreiras vinculadas à Segurança Pública promovidos pelas Academias ou Escolas oficiais.  

XL - atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações sanitárias expedidas 

pelas autoridades federais, estaduais e municipais; e  

XLI - unidades lotéricas.  

 

§ 2º. Também são consideradas essenciais, dentre outras, as seguintes atividades acessórias e de 

suporte indispensáveis às atividades e aos serviços de que trata o § 1.º: 

I - atividades e serviços de limpeza, asseio e manutenção de equipamentos, instrumentos, vestimentas 

e estabelecimentos;  

II - atividades e serviços de produção, de importação, de comercialização, de transporte, de 

disponibilização, de reparo, de conserto, de substituição e de conservação de equipamentos, 

implementos, maquinário ou qualquer outro tipo de instrumento, vestimentas e estabelecimentos;  

III - atividades e serviços de produção, de importação, de comercialização, de transporte e de 

disponibilização de todo e qualquer tipo de insumos, em especial os químicos, petroquímicos e 

plásticos;  

IV - atividades e serviços de produção, de importação, de comercialização, de transporte e de 

disponibilização de todo e qualquer tipo de peças para reparo, conserto, manutenção ou conservação 

de equipamentos, de implementos, de maquinário ou de qualquer outro tipo de instrumento, de 

vestimentas e de estabelecimentos;  

V - atividades e serviços de coleta, de processamento, de reciclagem, de reutilização, de 

transformação, de industrialização e de descarte de resíduos ou subprodutos de animais, tais como, 

dentre outros, curtumes e graxarias. 
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§ 3º. Desta forma, fica aqui definido que a abertura do comércio essencial fica facultado à observância 

do Decreto Estadual nº 55.240 de 10 de maio de 2020, que regulamente as medidas necessárias para 

funcionamento dos estabelecimentos comerciais. 

Parágrafo único. Os estabelecimentos comercias considerados essenciais, podem funcionar com a 

seguinte lotação (trabalhadores+clientes): 1 pessoa, com máscara, para 8m² de área útil de circulação, 

respeitando limite do PPCI. Desta forma, esta municipalidade orienta aos estabelecimentos que apenas 

um membro por família se dirija as compras. 

 

§ 4º. Mercados (aqui compreende-se todo comércio varejista de produtos alimentícios como mercados, 

açougues, fruteiras, sorveterias, comércio de bebidas e padarias) e farmácias: podem operar com 

lotação (trabalhadores + clientes) de uma pessoa, com máscara, para 8m² de área útil de circulação, 

respeitando limite do PPCI; desta forma, orienta-se que apenas um membro por família se dirija as 

compras. Fica vedada a formação de filas nos locais, dentro ou fora do estabelecimento.  

Parágrafo único: Os estabelecimentos que realizem mais de um tipo de atividade deverão observar as 

limitações, horários, modalidades e protocolos para cada tipo de atividade, vedada a prestação de 

serviços ou a comercialização de produtos não essenciais nos horários de funcionamento reservados 

às atividades essenciais. Nos casos de que trata o Art. 3º deste decreto, quando autorizada a 

comercialização apenas de bens essenciais, os produtos não-essenciais não poderão permanecer 

expostos à venda. São considerados produtos essenciais, dentre outros decorrentes do fixado nos §§ 

1º, 2º e 6º do Art. 24 do Decreto Estadual nº 55.240 de 10 de maio de 2020, os bens relacionados à 

alimentação, à saúde e à higiene da população.  

 

§ 5º. Serviço público: Pode operar com as equipes em sua totalidade apenas áreas da saúde, 

segurança, ordem pública e atividades de fiscalização. Demais serviços devem atuar com no máximo 

25% dos trabalhadores presencialmente, com portas fechadas, sendo vedado atendimento presencial. 

 

§ 6º. Comércio Varejista - Não essencial: (aqui compreende-se todo comércio varejista de produtos não 

essenciais, tais como lojas de confecções, calçados, bazares, artigos têxteis, comércio de veículos, 

lavagens de veículos): Fica vedado o atendimento ao cliente presencialmente, permitida a presença de 

um trabalhador no ambiente para conduzir o sistema de tele-entrega e tele-atendimento. Fica proibido o 

atendimento na porta dos estabelecimentos, bem como o sistema de pegue e leve e drive thru. Orienta-

se que os proprietários fixem em local visível telefones para contato a seus clientes.  

 

§ 7º. Comércio de veículos - manutenção e reparação de veículos automotores, como mecânicas e auto 

elétricas: podem operar, desde que com equipes de no máximo 25% de trabalhadores, com restrições. 

 

§ 8º. Serviços essenciais à manutenção da vida, tais como Assistência à Saúde Humana e Assistência 

Social, devem seguir operando com 100% dos trabalhadores e atendimento presencial, desde que 

observados e seguidos os protocolos de distanciamento entre pessoas, evitando formação de filas e 

uso obrigatório de máscara.  

 

§ 9º. Restaurantes, lancherias e bares: Podem funcionar apenas com tele-entrega e pague e leve, e 

com apenas 25% da equipe de trabalhadores presencialmente. 

 

§ 10º. Barbearias e salões de beleza devem permanecer fechados, bem como academias, centros de 

treinamento, quadras, clubes sociais e esportivos. A atuação de parques temáticos, teatros, casas de 

shows e similares, circos, CTG’s também ficam proibidas. Demais tipos de eventos, sejam eles em 

ambientes abertos ou fechados, também estão suspensos. 
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§ 11º. Educação: fica vedada a oferta de ensino presencial em quaisquer turmas, sejam elas Educação 

Infantil, Ensinos Fundamental e Médio. Cursos de dança, música, idiomas e esportes, não tem 

permissão para funcionar presencialmente.  

 

§ 12º. Locais públicos, como praças, devem ser utilizados somente para circulação, respeitando o 

distanciamento interpessoal e o uso obrigatório e correto de máscara. É proibida a permanência nesses 

locais. 

 

§ 13º. Fica facultada a realização de missas, cultos ou quaisquer reuniões desta natureza com a 

presença de público, com ocupação de no máximo 30 pessoas ou 10% de público, desde que haja 

ocupação intercalada de assentos, respeitando distanciamento mínimo de 1m entre pessoas, fica 

proibido o consumo de alimentos e bebidas, exceto o estritamente necessário para a realização do 

ritual ou celebração (por ex.: eucaristia ou comunhão), recolocando a máscara imediatamente depois;  

é obrigatória a utilização de máscaras.  

 

§ 14º. As agências bancárias, Correios e lotéricas podem realizar atendimento individual, sob 

agendamento, e operar com apenas 50% da equipe de trabalhadores. É obrigatório a higienização dos 

caixas eletrônicos a cada cliente que o utilizar. 

 

Art. 2º. Os demais artigos e disposições do Decreto Municipal 016 permanecem inalterados; 

 

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

contrário. 

 

 

Centro Administrativo Wilson Boeni Gewehr de Liberato Salzano, aos 09 dias do mês de março de 

2021.  

 

Registre-se e Publique-se. 

Data Supra. 

 

Juliane Pensin 

Prefeita Municipal 

 

 

 

Rafael Augusto Scariot 

Secretário Municipal de Administração 


