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Torna obrigatório o uso de máscara 
nas circunstâncias  que descreve e 
faz cumprir as determinações 
trazidas pelo Decreto Estadual de 
número 55.220, de 30 de abril de 
2020 e dá outras providências. 

 
 
   

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA no uso de suas atribuições 
legais e constitucionais, 

 
Considerando o advento do Decreto Estadual de número 55.220, de 30 de 

abril de 2020, que atualiza a redação do Decreto Estadual de número 55.154, de 1º de 
abril de 2020, para impor normas de isolamento social mais rígidas para os Municípios 
pertencentes à região de agrupamento de Passo Fundo, da qual o Município de 
Serafina Corrêa é parte; 

 
 
Considerando a Resolução COE de nº 10 de 2020; 
 
 
 

DECRETA: 
 
 Art. 1º. Fica sem efeito qualquer disposição constante de decreto municipal 
pretérito que conflite com o Decreto Estadual de número 55.154 de 1º de abril de 
2020, atualizado pelo Decreto Estadual de número 55.220, de 30 de abril de 2020 e 
atos posteriores, em especial a permissão concedida para atendimento ao público 
prevista no art. 1º, caput, do Decreto Municipal de número 830, de 16 de abril de 2020. 
 

Art. 2º. Nos locais onde se permite o atendimento ao público, é obrigatório o 
uso de máscara, tanto para os atendentes quanto para os clientes frequentadores, 
independentemente do tipo de comércio ou serviço. 
 

Art. 3º. Estão obrigados a usar máscara os pacientes sintomáticos, mesmo em 
ambiente domiciliar, sempre que possível. 
 

Art. 4º. Toda a população está obrigada ao uso máscara em todos os locais de 
circulação de pessoas. 
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Art. 5º. Fica determinada a fiscalização, pelos órgãos municipais responsáveis, 
acerca do cumprimento das proibições e das determinações estabelecidas neste 
Decreto, bem como daquelas estabelecidas pelo Decreto Estadual de número 55.154 
de 1º de abril de 2020, atualizado pelo Decreto Estadual de número 55.220, de 30 de 
abril de 2020 e atos posteriores.  

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

 
 
 Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 1º de maio de 2020. 
 

 
 
 
 
 

Valdir Bianchet 
Prefeito Municipal 

 


