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DECRETO MUNICIPAL Nº 821, DE 03 DE ABRIL DE 2020. 
 
 

Cumpre as determinações 
estabelecidas no art. 37 do Decreto 
Estadual de nº 55.154 de 1º de abril 
de 2020, e dá outras providências. 

 
 
   

O VICE-PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, no exercício do    cargo 
de Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 
3.794/2020. 

 
Considerando às determinações constantes do art. 37 do Decreto Estadual de nº 

55.154 de 1º de abril de 2020 
 

 
DECRETA: 

 
   

Art. 1º. Prevalecem as disposições do Decreto Estadual de nº 55.154 de 1º de abril 
de 2020 sobre as do Decreto Municipal de nº 813 de 26 de março de 2020. 

 
Parágrafo único. Fica suspensa a eficácia de qualquer determinação municipal 

pretérita que conflite com o Decreto Estadual de nº 55.154 de 1º de abril de 2020. 
 

Art. 2º. Fica determinada a fiscalização, pelos órgãos municipais responsáveis, 
acerca do cumprimento das proibições e das determinações estabelecidas no Decreto 
Estadual de nº 55.154 de 1º de abril de 2020. 
 

Art. 3º. Fica determinado aos operadores do sistema de mobilidade, aos 
concessionários e permissionários do transporte coletivo e seletivo por lotação, bem como a 
todos os responsáveis por veículos do transporte coletivo e individual, público e privado, de 
passageiros, inclusive os de aplicativos, a adoção, no mínimo, das medidas estabelecidas 
nos artigos 13 e 14 do Decreto 55.154/2020; 
 

Art. 4º. Fica determinada a convocação de todos os profissionais da saúde, 
servidores ou empregados da administração pública municipal, bem como os prestadores de 
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serviços de saúde, em especial aqueles com atuação nas áreas vitais de atendimento à 
população, para o cumprimento das escalas estabelecidas pelas respectivas chefias, 
observado o art. 26, §7º do Decreto Municipal de nº 813 de 26 de março de 2020 e demais 
disposições constantes dos seus Capítulos VII e VIII. 

 
Art. 5º. Fica prorrogado o estado de calamidade pública no Município, para fins de 

prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus), 
para até 30 de abril de 2020. 

 
Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

 
 
 Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 03 de abril de 2020. 
 

 
 

Valdir Bianchet 
Prefeito Municipal em exercício 


