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Decreto nº 003, de 19 de janeiro de 2021. 

 

“ADOTA OS PROTOCOLOS DEFINIDOS PARA 
A BANDEIRA LARANJA EM TODO O 
TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO ENQUANTO 
AUTORIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO, 
FACULTA ATIVIDADE DE AMBULANTES EM 
TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE 
LIBERATO SALZANO EM DECORRÊNCIA DA 
PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) 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, e considerando as dificuldades financeiras que serão 

enfrentadas em decorrência dos grandes impactos causados pela pandemia do Coronavírus; 

 

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 que o Município não registrou internações nem óbitos em decorrência da 

COVID-19 nos últimos 14 dias, passando assim a constar na lista provisória de municípios 

autorizados pelo Governo do Estado a adotarem os protocolos da “Bandeira Laranja”, publicada 

no dia 18 de janeiro de 2021; 

 

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.  

 

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 Laranja e demais regramentos municipais. 

 

Art. 3º. Ficam revogados os dispostos nos Art. 4º do Decreto Municipal 013 de 23 de março de 

2020, e Art. 9º do Decreto Municipal 025 de 15 de maio de 2020, os quais dispõem sobre a 

proibição de comércio ambulante.  
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Art. 4º. Fica facultada e de forma condicionada ao estabelecido nos Decretos Estaduais 55.713 

de 11 de janeiro de 2021 e 55.240 de 10 de maio de 2020 e suas alterações, Portarias da 

Secretaria Estadual de Saúde, Decretos municipais, e, quando liberado pelo Estado conforme a 

“Bandeira” em que o Município se encontra, a atividade de comércio ambulante, desde que, 

adotadas as seguintes providências: 

 

I - orientar os clientes a permanecer com a máscara durante os atos de compra e venda; 

II - proibir a prova de peças que entrem em contato com o rosto durante a prova; 

III - higienizar as máquinas para pagamento com cartão com álcool 70% e/ou preparações 

antissépticas ou sanitizantes de efeito similar após cada uso; 

IV - exigir que o (s) cliente (s) e vendedor (es), antes de manusear roupas ou produtos de 

mostruários, higienizem as mãos com álcool-gel 70% ou preparações antissépticas ou 

sanitizantes de efeito similar; 

V - evitar atividades promocionais que possam causar aglomerações. 

 

Art. 5º. Fica revogado o Decreto Municipal 039 de 13 de julho de 2020 e todos os atos normativos 

a ele vinculados. 

 

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 

contrário. 

 

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

janeiro de 2021.  

 

 

Registre-se e Publique-se. 

Data Supra. 

 

 

Juliane Pensin 

Prefeita Municipal 

 

Rafael Augusto Scariot 

Secretário Municipal de Administração 


