
 
 

Decreto nº 795, de 21 de fevereiro de 2020. 
 
 

        REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

        Serafina Corrêa, 21/02/2020 

        _____________________________ 

 

Autoriza servidores contratados para a 
função de Visitador do Programa 
Primeira Infância Melhor, em caráter 
excepcional, a dirigir veículos de 
propriedade do Município de Serafina 
Corrêa, e dá outras providências. 

 
 
  O VICE-PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, no exercício do cargo de 
Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, 
 
  CONSIDERANDO a autorização, através da Lei Municipal nº 3.756, de 09 de 
setembro de 2019, para contratação de Visitadores, por tempo determinado, para atuarem no 
Programa Primeira Infância Melhor; 
 
  CONSIDERANDO a importância do Programa Primeira Infância Melhor que tem 
como objetivo de estimular o desenvolvimento sócio emocional e cognitivo dos bebês e crianças para 
que possam aprender melhor e mais rápido ao entrar na escola, possam regular de forma mais 
adequada seus sentimentos, seu comportamento e, com isso, possam ter um desempenho melhor ao 
longo de sua vida; 

 
DECRETA 

 
  Art. 1º Os servidores contratados emergencialmente para exercerem a função de 
Visitadores do Programa Primeira Infância Melhor, poderão, em caráter excepcional, quando 
necessário para o cumprimento das atribuições que lhe são próprias, se não houver motorista 
disponível e, desde que devidamente habilitados, dirigir veículos de propriedade do Município de 
Serafina Corrêa. 
 
  § 1º A possibilidade de que trata o caput deste artigo depende de autorização prévia e 
expressa do Prefeito Municipal. 
 
  § 2º É condição para a autorização, de que trata o §1º deste artigo, a apresentação, 
pelos servidores respectivos, da Carteira Nacional de Habilitação na categoria exigida, em cada caso, 
pelo Código de Trânsito Brasileiro. 
 
  § 3º Os servidores autorizados deverão assinar termo de responsabilidade em que 
conste a sua obrigação em verificar, antes da partida, se o veículo está em condições de trafegar em 
via pública, nos termos da lei, bem como de que são cientes da sua responsabilidade por qualquer 
ato doloso ou culposo que venham a cometer na direção do veículo. 
 
  Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 21 de fevereiro de 2020. 

 
 

Valdir Bianchet 
Prefeito Municipal em exercício 


