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DECRETO Nº 4.645, de 26 de Março de 2021.

Altera o Art. 2º do Decreto Municipal nº
4.634, de 22 de março de 2021, que dispõe sobre a
adoção e implantação do programa de prevenção e
enfrentamento à pandemia, conforme o Plano de
Prevenção e Enfrentamento à Epidemia do Novo
Coronavírus COVID-19 da Região 27 e dá outras
providências.

VALDIR JOSE RODRIGUES, Prefeito Municipal de Segredo-RS, no uso de suas
atribuições legais, especialmente as que lhe são conferidos pela Lei Orgânica do Município:
Considerando, os termos do Decreto Estadual 55.806, de 23 de março de 202, que altera o
Decreto nº 55.465, de 05 de setembro de 2020, que estabelece as normas aplicáveis às instituições e
estabelecimentos de ensino situados no território do Estado do Rio Grande do Sul, conforme as medidas
de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) de que trata o
Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de Distanciamento Controlado e dá
outras providências; o Decreto 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; e o 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 e dá outras
providências.
DECRETA

Art. 1º Altera o Art. 2º do Decreto 4.634, de 22 de março de 2021, que passa ter a seguinte
redação:
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“Art. 2º Deverão ser seguidos os seguintes protocolos da seguinte forma:
................................................
• Serviços de educação física (academias, piscinas etc., inclusive em clubes e condomínios)
Exclusivo para atividade individual com fins de manutenção da saúde.
Lotação de uma pessoa para cada 32m² de área útil de circulação.
Obrigatoriedade de cartaz com número máximo de pessoas.
Grupo de no máximo duas pessoas para cada profissional habilitado.
Horário de atendimento das 05h as 22h.
.........................................
• Missas e serviços religiosos
Lotação máxima de 10%, limitada a 30 pessoas de segunda a sexta-feira, finais de semanas e
feriados, no horario das 05h as 20h.
.............................................”

Art. 2º O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçoes
em contrário do Decreto 4.634/2021.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SEGREDO/RS, 26 de Março de 2021.

VALDIR JOSÉ RODRIGUES,
Prefeito Municipal.

Registre-se e publique-se.

VALDIR JOSÉ RODRIGUES,
Prefeito Municipal.
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