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Decreto Municipal nº 22/2021, de 05 de abril de 2021. 

“FLEXIBILIZA OCUPAÇÃO MÁXIMA EM MISSAS, 
CULTOS E DEMAIS SERVIÇOS RELIGIOSOS 
CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 55.820 DE 
04 DE ABRIL DE 2021 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 responsabilidade da Prefeitura Municipal em resguardar a saúde de toda a 

população que acessa os inúmeros serviços disponibilizados no Município; 

 

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

realidade local, e com base no disposto no Decreto Estadual nº 55.820 de 04 de abril de 2021, 

 

 

D E C R E T A: 

 

 

Art. 1º. Fixa em 25% (conforme PPCI) a ocupação máxima permitida em cada templo, igreja e/ou 

entidades religiosas que realizem missas, cultos e demais serviços religiosos, como limite às 

aglomerações, desde que haja ocupação intercalada de assentos e respeito ao distanciamento mínimo 

de 1m entre pessoas. 

 

Art. 2º.  Permanece a proibição de consumo de alimentos e bebidas nos eventos escritos no art. 1º 

deste decreto, exceto o estritamente necessário para a realização do ritual ou celebração (por ex.: 

eucaristia ou comunhão), recolocando a máscara imediatamente depois. 

 

Art. 3º. É estritamente necessária a observância e cumprimento das medidas sanitárias impostas para 

combate a disseminação de Coronavírus, como uso de máscaras e álcool gel para higienização das 

mãos, e distanciamento social.   

 

Art. 4º. Festas, festejos e procissões religiosas ou similares, em ambiente público ou privado, aberto ou 

fechado, permanecem proibidos de serem realizados.  
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Art. 5º. Continuam estabelecidas sanções pecuniárias (multas) administrativas para os casos de 

descumprimentos dos protocolos estaduais e municipais de combate e prevenção ao COVID-19, sendo 

os determinados no Art. 5º do Decreto Municipal nº 014/2021 de 27 de fevereiro de 2021, sendo apenas 

aplicadas as sanções pecuniárias (multas) administrativas previstas no Decreto Estadual nº 55.782 de 

05 de março de 2021 quando não houver disposição em Decreto Municipal sobre idêntica situação. 

Parágrafo único. Diante da determinação do Art. 5º do Decreto Estadual nº 55.764 de 20 de fevereiro 

de 2021, compete ao município a fiscalização acerca do cumprimento das proibições e determinações 

estabelecidas no Decreto Estadual.  

 

Art. 6º. 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 05 dias do mês de abril de 2021.  

 

 

Registre-se e Publique-se. 

Data Supra. 

 

Juliane Pensin 

Prefeita Municipal 

 

 

 

Rafael Augusto Scariot 

Secretário Municipal de Administração 


