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Decreto Municipal nº 21/2021, de 01 de abril de 2021. 

“AUTORIZA A ABERTURA E FUNCIONAMENTO 
DO COMÉRCIO E ATIVIDADES NÃO ESSENCIAIS 
NA DATA DE 03 DE ABRIL DE 2021, 
EXCEPCIONALMENTE, CONFORME 
DETERMINADO PELO GOVERNO DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL, NO ÂMBITO DO 
MUNICÍPIO, ALTERA ART. 2º DO DECRETO 
MUNICIPAL Nº 018/2021 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 o Decreto Estadual nº 55.799, de 21 de março de 2021, que institui medidas 

sanitárias extraordinárias para fins de prevenção e de enfrentamento à pandemia causada pelo novo 

Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, permitindo novamente a cogestão 

de municípios, estabelecendo medidas sanitárias segmentadas substitutivas às da Bandeira Preta; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 55.240, de 10 de maio de 2020, 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, reitera a declaração de estado de 

calamidade pública em todo o território estadual e dá outras providências;  

 

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 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; 

 

CONSIDERANDO a decisão do Governo Estadual, divulgada em 01 de abril de 2021, de autorizar a 

abertura e funcionamento do comércio e atividades não essenciais, em decorrência do feriado de 

Páscoa, e acolhendo um pedido dos setores econômicos ligados ao consumo da Páscoa, 

  

D E C R E T A: 

 

Art. 1º. Fica liberada a abertura de atividades não essenciais, apenas no sábado (03 de abril de 2021), 

entre 5h e 20h, em virtude do feriado de Páscoa, feriado este que movimenta a economia local. Nos 

demais dias, segue a restrição de horários, conforme Decreto Estadual 55.799 de 21 de março de 2021 

e Decreto Municipal nº 018/2021. 

 

Art. 2º. Compreende-se como Comércio Varejista - Não essencial todo comércio varejista de produtos 

não essenciais, como lojas de confecções, calçados, bazares, artigos têxteis, eletrônicas, comércio de 

veículos, lavagens de veículos e restaurantes, bares, lancherias e sorveterias.  

 

Art. 3º. A determinação do uso de máscaras e álcool gel em todos os estabelecimentos, sejam eles 

públicos ou privados, prevalece, sendo imprescindível o uso.  
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Art. 4º. Ainda é considerada fundamental a restrição à circulação de pessoas, o reforço nos protocolos 

de prevenção à contaminação, mesmo nos feriados e fins de semana, para conter a propagação de 

coronavírus no município de Liberato Salzano.  

 

Art. 5º. Todos os estabelecimentos comerciais autorizados a funcionar deverão observar as normas de 

distanciamento social, higienização e número máximo de pessoas permitidas no ambiente. 

 

Art. 6º. Os serviços de tele-entrega e pegue e leve continuam autorizados a funcionar em todos os dias 

da semana, inclusive sábados, domingos e feriados.   

 

Art. 7º. Fica alterado o artigo 3º do Decreto Municipal 018 de 22 de março de 2021, passando a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

Art. 2º. Fica determinada, diante das evidências científicas e análises sobre as informações 

estratégicas em saúde, com fundamento no disposto no art. 3º da Lei Federal nº 13.979, de 03 de 

fevereiro de 2020, no inciso XX do art. 15 e nos incisos IV, V e VII do art. 17 da Lei Federal n.º 8.080, 

de 19 de setembro de 1990, para enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-

19), excepcionalmente, no período compreendido entre a zero hora do dia 22 de março de 2021 e as 

vinte e quatro horas do dia 09 de abril de 2021, as medidas sanitárias segmentadas referentes à 

Bandeira Preta constantes do Anexo Único do Decreto Estadual 55.799 de 21 de março de 2021, em 

todo o território do Estado do Rio Grande do Sul. 

Parágrafo Único: No âmbito municipal, é obrigatório, por TODOS no município de Liberato Salzano, a 

observância das restrições estabelecidas pela Bandeira Preta, as quais terão como parâmetro mínimo 

as medidas da Bandeira Vermelha, e demais normas relativas ao Distanciamento Controlado, também 

demais regramentos municipais, enquanto perdurarem as condições necessárias impostas pelo 

Governo Estadual. 

 

Art. 8º. Os demais artigos não citados permanecem inalterados e em vigor. 

 
Art. 9°. Os casos omissos e as eventuais exceções à aplicação deste Decreto serão definidos pela 

Prefeita. 

 

Art. 10º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário. 

 

Centro Administrativo Wilson Boeni Gewehr de Liberato Salzano, ao primeiro dia do mês de abril de 

2021.  

 

Registre-se e Publique-se. 

Data Supra. 

 

Juliane Pensin 

Prefeita Municipal 

 

Rafael Augusto Scariot 

Secretário Municipal de Administração 


