








ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO 

SEC. DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
DECRETO Nº 4.004, DE 17 DE ABRIL DE 2021

 
Altera-se o Decreto Municipal nº 3.997, de 23
de março de 2021, conforme Decreto Estadual
nº 55.837 De 12 de abril de 2021, e dá outras
providências. 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO, no
uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 84, IV,
da Lei Orgânica do Município, 
 
DECRETA:
 
Art. 1º Fica alterado o Decreto nº 3.997, de 23 de março de
2021, conforme segue:
 
I – O art. 4º e os inicisos I e II e §2º, passam a ter a seguinte
redação:
 
“Art. 4º (...)
I - vedação de abertura para atendimento ao público, bem como
de permanência de clientes nos recintos ou nas áreas internas e
externas de circulação ou de espera de todo e qualquer
estabelecimento durante o horário compreendido entre as 20h e
as 5h, ressalvado o previsto nos demais incisos do “caput”
deste artigo.
 
II - vedação de abertura para atendimento ao público, bem
como de permanência de clientes nos recintos ou nas áreas
internas e externas de circulação ou de espera de restaurantes,
bares, lancherias e sorveterias:
 
a) de segunda a sábado, quando dia útil, durante o horário
compreendido entre as 23h e as 5h, sendo permitido o ingresso
no estabelecimento até as 22h e a permanência máxima até as
23h;
 
b) nos feriados e domingos, durante o horário compreendido
entre as 16h e as 5h, sendo permitido o ingresso no
estabelecimento até as 15h e a permanência máxima até as 16h;
(...)
§ 2º Para restaurantes, bares, lancherias e sorveterias fica
permitido também o atendimento ao público nas modalidades
de “take away” e “drive thru” de segunda a sexta-feira, exceto
feriados, no período compreendido entre as 5h e as 22h e, nos
sábados, domingos e feriados, no período compreendido entre
as 5h e as 20h.”
 
II - Acrescentam-se os incisos V e VI, conforme a seguinte
redação:
 
“Art. 4º(...)
 
V - vedação de abertura para atendimento ao público, bem
como de permanência nos recintos ou nas áreas internas e
externas de circulação ou de espera nas missas e nos
estabelecimentos e serviços religiosos, durante o horário
compreendido entre as 22h e as 5h, em todos os dias da
semana;
VI - vedação de abertura para atendimento ao público, bem
como de permanência nos recintos ou nas áreas internas e
externas de circulação ou de espera em academias, centros de
treinamento, estúdios e similares, durante o horário
compreendido entre as 22h e as 5h, em todos os dias da
semana;”.
 
III - fica inserido o inciso XVII ao § 3º no art. 4º com a
seguinte redação:
 
“Art. 4º (...)
§3º - (...)



XVII – os mercados, supermercados, hipermercados e feiras
livres de alimentos”.
 
IV - Alteram-se os artigos 6º, caput, e 10, incisos I, VI, VII,
XII, que passam a ter a seguinte redação:
 
“Art.6º Os restaurantes a La Carte, prato feito, Buffet sem
autosserviço, Lanchonetes, lancherias, bares e sorveterias,
poderão desempenhar suas atividades, com o percentual
máximo de 50% (cinquenta por cento) do seu quadro de
funcionários, bem como a lotação máxima do ambiente em
25% de pessoas, com a permanência dos clientes apenas
sentados à mesa de no máximo 05 pessoas por mesa, com um
distanciamento de 2m entre as mesas, sem permanência em
pé.”
 
“Art. 10 (...)
I – máximo de 25% de atendimento ao público e 50% de
trabalhadores para manutenção e preservação em Parques
Temáticos, Parques de Diversão, Parques de Aventura, Parques
Aquáticos, Atrativos Turísticos e Similares - fixos ou
itinerantes que tenham o Selo Turismo Responsável -
Ministério do Turismo e sejam ambiente aberto.
(...)
VI – Deve ser afixado um cartaz com o número máximo de
pessoas permitidas no estabelecimento, sendo a lotação
permitida de 1 pessoa, com máscara, para 16m² de área útil de
circulação, respeitando limite do PPCI, bem como o limite de
atendimento em grupos de no máximo 2 pessoas por
profissional habilitado no CREF para os serviços de educação
física (academias, centros de treinamento, estúdios e similares)
e serviços de educação física em piscina (aberta ou fechada),
apenas em relação às atividades vinculadas para a manutenção
da saúde e sem contato físico;
(...)
VII - máximo de 25% dos trabalhadores, com o máximo de
25% de lotação, observando-se a ocupação de 1 pessoa, com
máscara, para 16m² de área útil de circulação, sendo proibido o
contato físico, em clubes sociais, esportivos e similares, bem
como as seguintes regras:
deve-se colocar cartaz informando a capacidade de lotação;
a finalidade é somente para atividades físicas, sendo
obrigatório o fechamento de equipamentos, espreguiçadeiras,
brinquedos infantis saunas, quadras, salões de festas,
churrasqueiras compartilhadas e demais locais para eventos
sociais e de entretenimento; e
Fica permitido o esporte individual;
(...)
XII – 25% no máximo, para missas e serviços religiosos,
observando-se a proibição de 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), o uso de máscaras e a
ocupação intercalada de assentos com distanciamento mínimo
de 1m entre as pessoas;”.
 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
 
CENTRO ADMINISTRATIVO JOSÉ ALCEBÍADES DE
OLIVEIRA, em 17 de abril de 2021.
 
JACQUES GONÇALVES BARBOSA
Prefeito 
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