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Adota, em sua integralidade, as 
determinações contidas no Decreto Estadual 
de nº 55.240, de 10 de maio de 2020, 
determina a fiscalização, pelos órgãos 
municipais responsáveis, acerca do 
cumprimento das proibições e das 
determinações estabelecidas naquele 
decreto, dispõe sobre interdições de 
espaços públicos e dá outras providências. 

 
   
  O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA no uso de suas 
atribuições legais e constitucionais 
 
  CONSIDERANDO a edição Decreto Estadual de nº 55.240, de 10 de maio de 
2020; e 
 
  CONSIDERANDO, especialmente, as determinações contidas no art. 40 e 47 
do referido decreto estadual; 
 
  CONSIDERANDO a Resolução do Comitê de Orientações Emergenciais 
(COE) de número 12 de 2020; 

 
DECRETA 

 
  Art. 1º O Município passa a adotar, em sua íntegra, as determinações e 
penalidades contidas no Decreto Estadual de nº 55.240 de 10 de maio de 2020, incluindo-se 
suas regras de protocolos, bem como aquelas impostas semanalmente pelos sistemas de 
bandeiras. 
 
  Art. 2º Fica determinada a fiscalização, pelos órgãos municipais responsáveis, 
acerca do cumprimento das proibições e das determinações estabelecidas no Decreto 
Estadual de nº 55.240, 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. 
 
  Parágrafo único. São passíveis de serem aplicadas aos infratores, mediante a 
ação fiscalizatória do Município, as sanções previstas na Lei Federal de nº 6.437 de 1977, 
sem prejuízo de outras cabíveis. 
 
  Art. 3º Fica determinado aos operadores do sistema de mobilidade, aos 
concessionários e permissionários do transporte coletivo e seletivo por lotação, bem como a 
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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 
no Decreto Estadual de nº 55.240, de 10 de maio de 2020. 
 
  Art. 4º Fica suspensa a eficácia das determinações previstas em decretos 
municipais pretéritos que conflitem com as normas estabelecidas no Decreto Estadual de nº 
55.240, de 10 de maio de 2020, respeitada a atribuição municipal para dispor sobre medidas 
sanitárias de interesse exclusivamente local e de caráter supletivo ao referido decreto 
estadual. 
 
  Art. 5º Com vistas a se evitar aglomerações, ficam temporariamente 
interditados, para acesso do público externo, os espaços esportivos, culturais e artísticos de 
responsabilidade do Município. 
 
  Art. 6º O Departamento de Vigilância em Saúde poderá interditar via pública, 
sempre que houver fundado receio de ocorrência de aglomeração no local. 
 
  §1º A interdição durará pelo tempo estritamente necessário para se afastar o 
risco da aglomeração.  
 
  §2º O ato de interdição, para o qual deverá ser dado ampla publicidade, 
conterá: 
  I – a identificação do trecho da via pública que será interditado; 
  II – o motivo que enseja o receio de ocorrência de aglomeração no local;   
  III – o período em que durará a interdição; e 
  IV – as condições e os termos em que dará a interdição, como, por exemplo, 
se só abrange pedestres ou pedestres e veículos, se será parcial, etc. 
 
  §3º É vedada a interdição de via pública que resulte em risco à integridade 
física, saúde ou segurança de pessoas, ou em prejuízo às atividades essenciais ou ao 
atendimento das necessidades inadiáveis da sociedade. 
 
  Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 11 de maio de 2020. 
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