


















ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO 

SEC. DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
DECRETO Nº 3.997 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

 
Determina a aplicação do protocolo de medidas
sanitárias segmentadas relativas à Bandeira
Final Preta com efeitos da Vermelha do
Distanciamento Social Controlado do Estado do
Rio Grande do Sul, instituído pelos Decretos
Estaduais nº 55.240, de 10 de maio de 2020,
55.705 de 04 de janeiro de 2021 e 55.713 de 11
de janeiro de 2021,55.724 de 18 de janeiro de
2021, 55.729 de 22 janeiro de 2021, 55.736 de
25 de janeiro de 2021, 55.748 de 1º de fevereiro
de 2021, 55.751 de 08 de fevereiro de 2021,
55.758 de 15 de fevereiro de 2021, 55.759 de 15
de fevereiro de 2021, 55.764 de 20 de fevereiro
de 2021 e 55.765 de 20 de fevereiro de 2021,
55.766 de 22 de fevereiro de 2021, 55.767 de 22
de fevereiro de 2021, 55.768 de 22 de fevereiro
de 2021, 55.769 de 22 de fevereiro de 2021,
55.771 de 26 de fevereiro de 2021, 55.782 de 05
de março de 2021, 55.783 de 08 de março de
2021, 55.789 de 13 de março de 2021, 55.799
de 21 de março de 2021, e reitera o estado de
calamidade pública no município de Santo
Ângelo 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,
 
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;
 
CONSIDERANDO, os termos do Decreto Estadual nº 55.799,
de 21 de março de 2021, que estabelece a criação de um
modelo de gestao intermediário entre Estado e Município no
tocante à definição de procedimentos adotados quanto à



situação epidemiológica decorrente da coloração das bandeiras
e seus efeitos semanais;
 
CONSIDERANDO a Cogestão Regional (R11) para a
aplicação a Bandeira Preta com efeitos da Vermelha;
 
DECRETA:
 
CAPÍTULO l
DA CALAMIDADE PÚBLICA
 
Art. 1º Fica reiterado o estado de calamidade pública em todo
o território do Município de Santo Ângelo para fins de
prevenção e de enfrentamento à pandemia causada pelo
COVID-19 (novo Coronavírus), declarado pelo Decreto nº
3.977 de 15 de janeiro de 2021.
 
Art. 2º Fica instituído o Sistema de Distanciamento Controlado
do Rio Grande do Sul para fins de prevenção e de
enfrentamento à pandemia causada pelo novo Coronavírus
(COVID-19), observadas as normas do Sistema de
Distanciamento Controlado estabelecidas pelos Decretos
Estaduais nº 55.240, de 10 de maio de 2020, 55.705 de 04 de
janeiro de 2021 e 55.713 de 11 de janeiro de 2021, 55.724 de
18 de janeiro de 2021, 55.729 de 22 janeiro de 2021, 55.736 de
25 de janeiro de 2021, 55.748 de 1º de fevereiro de 2021,
55.751 de 08 de fevereiro de 2021, 55.758 de 15 de fevereiro
de 2021, 55.759 de 15 de fevereiro de 2021, 55.764 de 20 de
fevereiro de 2021 e 55.765 de 20 de fevereiro de 2021, 55.766
de 22 de fevereiro de 2021, 55.767 de 22 de fevereiro de 2021,
55.768 de 22 de fevereiro de 2021, 55.769 de 22 de fevereiro
de 2021, 55.771 de 26 de fevereiro de 2021, 55.782 de 05 de
março de 2021, 55.783 de 08 de março de 2021, 55.789 de 13
de março de 2021, 55.799 de 21 de março de 2021, e seus
anexos, designadas pelo Governador do Estado do Rio Grande
do Sul.
 
CAPÍTULO II
DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS E TEMPORÁRIAS DE
ACORDO COM O SISTEMA DE DISTANCIAMENTO
CONTROLADO
 
Art. 3º Tendo em vista o acordo de cogestão entre os
municípios os quais estão classificados na Bandeira Preta,
aplica-se as medidas previstas na Bandeira Vermelha do
Distanciamento Controlado.
 
Art. 4º Ficam determinadas, de forma cogente, as seguintes
medidas:
 
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, ressalvado o previsto nos demais incisos do
“caput” deste artigo:
a) de segunda a sexta feira, quando dia úteis, durante o horário
compreendido entre as 20h e as 5h;
b) nos feriados, sábados e domingos, durante o período
integral;
 
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 sexta feira, quando dia úteis, durante o horário
compreendido entre as 18h e as 5h;
b) nos feriados, sábados e domingos, durante o período
integral;
 
III - 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 mercados,
supermercados, hipermercados e feiras livres de alimentos,



durante o horário compreendido entre as 22h e as 5h, em todos
os dias da semana;
 
IV – vedação da realização de festas, reuniões ou eventos,
formação de filas e aglomerações de pessoas nos recintos ou
nas áreas internas e externas de circulação ou de espera, bem
como nas faixas de areia das praias, calçadas, portarias e
entradas dos prédios e estabelecimentos, públicos ou privados
a) de segunda a sexta feira, quando dia úteis, durante o horário
compreendido entre as 20h e as 5h; e
b) nos feriados, sábados e domingos, durante o período
integral.
 
§ 1º Consideram-se estabelecimentos, para os fins do disposto
nos incisos do “caput” deste artigo, lojas, restaurantes, bares,
pubs, centros comerciais, cinemas, teatros, auditórios, casas de
shows, circos, casas de espetáculos e similares, dentre outros,
que realizem atendimento ao público, com ou sem grande
afluxo de pessoas.
 
§ 2º Para restaurantes, bares, lancherias e sorveterias fica
permitido também o atendimento ao público nas modalidades
de “takeaway” e “drive thru” no período compreendido entre as
5h e as 20h em todos os dias da semana, inclusive sábados,
domingos e feriados.
 
§ 3º Não se aplica o disposto nos incisos do “caput” artigo aos
seguintes estabelecimentos:
 
I – assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e
hospitalares, as farmácias e as óticas;
II - serviços funerários;
III - serviços agropecuários, veterinários e de cuidados com
animais em cativeiro;
IV - assistência social e atendimento à população em estado de
vulnerabilidade;
V - que realizem atendimento exclusivamente na modalidade
de tele-entrega;
VI - postos de combustíveis, vedada, em qualquer caso, a
aglomeração de pessoas nos espaços de circulação e nas suas
dependências;
VII - dedicados à alimentação e à hospedagem de
transportadores de cargas e de passageiros, especialmente os
situados em estradas e rodovias, inclusive em zonas urbanas;
VIII - hotéis e similares;
IX - Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul –
CEASA/RS.
X - órgãos e entidades da administração pública direta e
indireta da União, do Estado e dos Municípios;
XI - concessionários prestadores de serviços públicos
essenciais;
XII - serviços de estacionamento, lavagem de veículos, praças
de pedágios, marinas de guarda de embarcações e similares;
XIII - os estabelecimentos comerciais que forneçam insumos às
atividades relacionadas à construção civil em geral, à
manutenção e à conservação de estradas e de rodovias, como
ferragens, madeireiras e similares;
XIV - os serviços de banho e tosa de animais, quando estes
decorram de recomendação médico-veterinária;
XV - os estabelecimentos dedicados aos serviços de
manutenção, de reparos ou de consertos de veículos, de
equipamentos e de peneumáticos e os estabelecimentos
destinados à comercialização, distribuição e fornecimento de
peças para estes serviços;
XVI - os estabelecimentos dedicados à comercialização,
distribuição e fornecimento de equipamentos, de peças e de
acessórios para manutenção, reparos ou consertos de aparelhos
de refrigeração e de climatização, de elevadores e de outros
equipamentos essenciais ao transporte,à segurança e à saúde,
bem como ao transporte de cargas.
 
SEÇÃO l
DO FUNCIONAMENTO CONDICIONADO E EM
CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO DOS



RESTAURANTES, LANCHONETES E SIMILARES
 
Art. 5º Os estabelecimentos deverão adotar medidas de
segurança e fornecer EPI's aqueles que estiverem em contato
direto com o público e atender às exigências do art. 6º do
Decreto 3.977 de 15 de janeiro de 2021, no que couber;
 
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 04 pessoas por mesa, com um
distanciamento de 2m entre as mesas, sem permanência em pé.
§1º- Fica vedada tanto a prática de música ao vivo, quanto a de
música ambiente.
§2º - Em relação ao buffet, deve-se respeitar o distanciamento
mínimo físico de 1m com máscara entre pessoas nas filas.
§3º - Restaurantes de autosserviço (self - service) permanecem
fechados.
 
Art. 7º Os hotéis e similares terão o percentual máximo de:
 
I - com até 10 unidades/habitações poderão ter no máximo 50%
da capacidade de lotação;
II - 30% de lotação para estabelecimentos sem o Selo Turismo
Responsável do MTur;
III - 50% de lotação para estabelecimentos com Selo Turismo
Responsável do MTur;
IV – 75% dos quartos apenas para os hotéis em beira estrada ou
rodovias.
Parágrafo Único: Os hotéis e similares enquadrados nos incisos
I até o IV deste artigo, deverão manter o fechamento das áreas
comuns como "Equipamentos, espreguiçadeiras, brinquedos
infantis", "Área de piscinas e águas, saunas, academias,
quadras etc., "Eventos sociais e de entretenimento", além de
respeitarem o protocolo do art. 5º deste Decreto.
 
SEÇÃO II
DAS MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO AO COVID- 19
NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E
INDUSTRIAIS
 
Art. 8º Para serviços relativos à área industrial, tais como:
construção de edifícios; obras de infraestrutura; serviços de
construção;dentre outros, deve-se seguir os seguintes
protocolos:
 
I - máximo de 75% dos trabalhadores, com o uso obrigatório e
correto de máscara, cobrindo boca e nariz por todos os
presentes, bem como o cuidado com o distanciamento
interpessoal mínimo de 1m.
 
Parágrafo único: Excepcionalmente, para serviços relativos à
área industrial de borracha e plástico e farmoquímicos e
farmacêuticos poderão ter o máximo de 100% dos
trabalhadores.
 
Art. 9º Para o comércio deve-se seguir o seguinte protocolo:
 
I – máximo de trabalhadores e clientes: 1 pessoa, com máscara,
para 8m² de área útil de circulação, respeitando o limite do
PPCI para:comércio de veículos, comércio atacadista, comércio
varejista.
§1º- fica vedada tanto a prática de música ao vivo, quanto a de
música ambiente.
§2º - Obrigatória a fixação de cartaz informando o número
máximo de pessoas permitidas na entrada estabelecimento e em
outros locais estratégicos.
§3º - Deverá ser definido um horário preferencial para as
pessoas de grupo de risco.
 
SEÇÃO III



DAS DEMAIS ATIVIDADES
 
Art. 10 Para as atividades de lazer e diversão, sempre
observando o que dispõe no art. 6º do Decreto nº 3.977 de 15
de janeiro de 2021, bem como normas obrigatórias, como uso
de máscara e distanciamento entre as pessoas, deve-se respeitar
os seguintes percentuais:
 
I – Sem atendimento ao público, sendo permitido apenas o
percentual de 25% 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.
 
II - teatros, auditórios, casas de espetáculos, casas de show,
circos e similares: permitido utilização do espaço
exclusivamente para produção e captação de áudio e vídeo.
50% trabalhadores, limitado ao máximo de 30 pessoas ao
mesmo tempo.
 
III - 25% de trabalhadores em museus, centros culturais e
similares. Sem atendimento ao público.
 
IV - 25% de trabalhadores em bibliotecas, arquivos, acervos e
similares, sendo proibido o atendimento ao público.
 
V - Ficam proibidas as reuniões corporativas, oficinas,
treinamentos e cursos corporativos, congressos, seminários,
simpósios e similares, bem como, os eventos infantis em
buffets, casas de festas ou similares (ambiente aberto ou
fechado);
 
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 32m² 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 32m² de área útil de circulação, sendo proibido o
contato físico, em clubes sociais, esportivos e similares, bem
como as seguintes regras:
a) deve-se colocar cartaz informando a capacidade de lotação;
b) 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
c) Fica permitido o esporte individual;
 
VIII –As competições esportivas de campeonatos somente
poderão ser realizadas com a autorização especial do Gabinete
de Crise do Governo Estadual;
 
IX – Ficam proibidos os esportes coletivos, em especial o
futebol amador;
 
X – máximo de 25% dos trabalhadores em serviços de higiene
pessoal (cabelereiro e barbeiro), sendo o atendimento
individualizado por ambiente com distanciamento de 8m² entre
os clientes, sendo obrigatória a afixação de cartaz informando a
capacidade máxima de pessoas.
 
XI - máximo de 25% dos trabalhadores em serviços de higiene
e alojamento de animais domésticos (petshop), com
atendimento individual sob agendamento tipo pegue e leve;
 



XII – 10% de público, limitado a 30 pessoas 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;
 
XIII - Os velórios com óbitos decorrentes de COVID-19, ou
com suspeita, deverão ocorrer com o máximo de 1h para a
encomendação do corpo, com a presença máxima de 10
pessoas, sem a possibilidade de revezamento durante o ato,
sendo obrigatório o controle de temperatura do público
presente, observando-se ainda o seguinte:
a) Os velórios com óbitos decorrentes de demais causas,
deverão ocorrer com o máximo de 4h para a encomendação do
corpo, com a presença de 10 pessoas, com revezamento
durante o ato.
b) Fica vedado realizar velório no horário compreendido entre
as 20h até às 5h.
 
XIV – máximo de 50% dos trabalhadores em bancos, lotéricas
e similares;
 
XV – máximo de 25% dos trabalhadores em imobiliárias e
similares;
 
SEÇÃO IV
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 
Art. 11 A Administração Pública terá o atendimento de forma
presencial restrito ou por teleatendimento, com os percentuais
máximos de trabalhadores descritos a seguir:
a) 75% de lotação máxima de trabalhadores em serviços não
essenciais;
b) 50% de lotação em locais públicos abertos, sem controle de
acesso (ruas, calçadas, parques, praças, rio e similares), vedada
a permanência nos locais;
c) 100% dos trabalhadores na área de segurança e ordem
pública e atividades de fiscalização, inspeção sanitária, saúde e
assistência social.
 
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 
Art. 12 Ficam suspensas a eficácia de normas dos Decretos
anteriores que colidirem com este Decreto.
 
Art. 13 Recomenda-se que tanto a iniciativa privada, quanto à
pública, observem a Portaria nº 356 de 11 de março de 2020, a
fim de que o empregado ou servidor que testar positivo para a
COVID-19 possa apresentar ao seu chefe ou responsável
apenas o termo de laboratório com o resultado do exame,
preferencialmente de forma eletrônica, para que,
posteriormente, inicie a quarentena.
 
Art. 14 Intensifica-se as ações de fiscalização para o
cumprimento de distanciamento pela Brigada Militar de Santo
Ângelo.
 
Art. 15 Fica fixada multa no valor de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais) que será aplicada aos estabelecimentos
comerciais e prestadores de serviço de transportes coletivos
e/ou individuais, considerando o número de pessoas que
estiverem em seus interiores sem o uso da máscara facial de
proteção, bem como para as pessoas que adentrarem ou
circularem nos locais sem o devido uso da máscara facial de
proteção.
 
Parágrafo único: O autuado por descumprimento ao disposto
no caput terá o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar recurso.
 



Art. 16 Retorna, normalmente, a atividade de cobrança e
fiscalização do sistema estacionamento rotativo, nas vias
públicas abrangidas pelo serviço.
 
Art. 17 Ficam proibidas aulas presenciais na rede municipal,
estadual e nos ensinos privados.
 
Art. 18 As medidas previstas neste Decreto poderão ser
reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação
epidemiológica do Município.
 
Art. 19 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
 
CENTRO ADMINISTRATIVO JOSÉ ALCEBÍADES DE
OLIVEIRA, em 23 de março de 2021.
 
JACQUES GONÇALVES BARBOSA
Prefeito
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