


















ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO 

SEC. DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
DECRETO Nº 4.014, DE 06 DE MAIO DE 2021.

 
Determina a aplicação do plano de trabalho da
fiscalização municipal, de acordo com o
Decreto Estadual nº 55.808/21. 

 
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,
 
CONSIDERANDO que na forma do art. 30 da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, compete aos
municípios legislar sobre assuntos de interesse local;
 
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, em sentido amplo garantido mediante políticas sociais
e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação, na
forma do art. 196 da Constituição Federal;
 
CONSIDERANDO a emergência em saúde pública de
importância nacional declarada pela Organização Mundial de
Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em razão do COVID-19
(novo coronavírus);
 
CONSIDERANDO que o Município de Santo Ângelo declarou
Situação de Calamidade Pública por meio do Decreto
Municipal no3.905, de 15 de abril de 2020 e do Decreto
Municipal 3.977 de 15 de janeiro de 2021.
 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 55.713 de 11 de
janeiro de 2021, que Determina a aplicação das medidas
sanitárias segmentadas de que trata o art. 19 do Decreto 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;
 
DECRETA:
 
Art. 1º Fica adotado o plano de trabalho de fiscalização
municipal (Anexo I deste Decreto) contendo o compromisso de
fiscalização para o cumprimento dos protocolos a serem
adotados.
 
Art. 2º Revoga-se o Decreto nº. 3.998 de 31 de março de 2021.
 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
 
CENTRO ADMINISTRATIVO JOSÉ ALCEBÍADES DE
OLIVEIRA, em 06 de maio de 2021.
 
JACQUES GONÇALVES BARBOSA
Prefeito
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