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 “Dispõe sobre atuação de agentes de fiscalização 
de obras e meio ambiente e fiscalização de 
posturas”. 

 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas 
atribuições legais, que lhe são atribuídas pelo art. 69, inciso III, da Lei Orgânica do Município, 

CONSIDERANDO a situação urbana que a Administração Municipal enfrenta em 
decorrência da crescente ocupação desordenada, ao longo das duas ultimas décadas; 

CONSIDERANDO a posição assumida pela Administração Municipal, em articulação 
com o Ministério Público do Estado de São Paulo, no interesse de conter esse processo indesejável de 
ocupação, nocivo ao adequado desenvolvimento urbano e social da região, o que motivou a iniciativa do 
congelamento de núcleos habitacionais da criação de dezenas de ZEIS – Zona de Especial Interesse 
Social; 

CONSIDERANDO a excepcional necessidade da Administração Municipal de criar 
mecanismos capazes de conter a expansão desses núcleos habitacionais, sob pena de comprometer o 
resultado almejado, com prejuízo não apenas dos programas em fase de implantação, mas, sobretudo, em 
detrimento do bem estar das comunidades destinatárias desses programas e do meio ambiente como um 
todo; 

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer uma rotina de fiscalização 
permanente entre todos os agentes do município, em todos os Núcleos Congelados e em ZEIS, de forma a 
se manterem congelados tais adensamentos humanos; 

CONSIDERANDO a necessidade de se evitarem novas intervenções em área de 
preservação permanente existentes no interior dos Núcleos Congelados e das ZEIS, bem como de se evitar 
novas construções em áreas de risco geológico; 

CONSIDERANDO ser a figura do decreto o instrumento legal para criar ao completo 
cumprimento da lei, visando melhor ordenar o aparelho administrativo, 

                                           DECRETA: 

Artigo 1º - Em caráter permanente, incumbe aos Agentes Fiscais de Obra e Meio 
Ambiente, como definido{ no art.7º, inciso II, da lei 848/92,} na Lei Complementar nº 094/2008, e aos 
Agentes Fiscais de Postura, com estrita observância dos limites de autuação dos respectivos cargos 
funcionais, a imediata autuação diante da constatação de irregularidades fundiárias verificadas, em 
especial nos denominados Núcleos Congelados e nas ZEIS – Zona de Especial Interesse Social, assim 
declarados em lei, seja por expansão, seja por alteração física desses núcleos, sob pena de a inércia 
nessa autuação tipificar omissão funcional. 

Parágrafo Único – Aos agentes, sempre que houver autuação, cabe enviar ao Diretor do Departamento e 
Fiscalização correspondente, cópia do instrumento de autuação, mediante recibo, cabendo a este 
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providenciar sua remessa ao Protocolo Geral/Secad para o registro e abertura de procedimento 
administrativo, com pronta remessa ao Secretário da respectiva Pasta. 

  Artigo 2º - Das respectivas diligências, os Agentes Fiscais apresentarão ao Chefe da 
Fiscalização de sua área de trabalho, mensalmente, Relatório de sua atuação, como prevista neste 
Decreto, que o encaminhará ao Secretário de sua Pasta e este, por sua vez, organizará Relatório 
Unificado de cada Núcleo Congelado de cada ZEIS, conforme seja o caso, e o apresentará na reunião 
mensal subseqüente, do GT/MP – Grupo de Trabalho/Ministério Público Núcleos Congelados. 

§ 1º - Cabe ao Secretário da Pasta articular-se com a SEADRE – Secretaria das Administrações 
Regionais com a qual em conjunto organizarão cronograma a serem adotados e detalharão todas as 
providencias necessárias a essa finalidade, podendo ainda, se necessário, solicitar a participação de 
assistentes sociais, da Guarda Civil Municipal e o concurso da Policia Militar, na forma da lei Orgânica 
do Município. 

§ 2º - A SESAU – Secretaria da Saúde será solicitado o envio de ambulância ao local da demolição, 
quando julgado necessário. 

§ 3º - O Conselho Tutelar será convidado a participar de todas as ações que visem desocupação e 
demolição de toda e qualquer edificação habitada. 

 Artigo 3º - Será observado o procedimento sumário para as demolições, tal como 
previsto no artigo 37-A da Lei 848/92, com a redação dada pela Lei 2256/13, para os casos das infrações 
previstas no artigo 33, I, daquela Lei, em ocorrendo em Unidade de Conservação, em Área de 
Preservação Permanente, em imóvel sob Embargo Judicial, ou em Área Pública. 

 Artigo 4º - O procedimento ordinário terá lugar nas ocorrências como previstas no 
artigo 34 e seguintes da lei nº 848/92. 

 Artigo 5º - É parte integrante e inseparável deste Decreto o Fluxograma de Demolição, 
que constitui o Anexo Único. 

 Artigo 6º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

São Sebastião,      26        de março de 2014. 
  
 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito 

 
 
 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra 

 

 
SAJUR/mlo/acss 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
 

ESTÂNCIA BALNEÁRIA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 
 

 

 D E C R E T O 

 

                                         Nº6047/2014 

 

 3  



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
 

ESTÂNCIA BALNEÁRIA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 
 

 

 D E C R E T O 

 

                                         Nº6047/2014 

 

 4  



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
 

ESTÂNCIA BALNEÁRIA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 
 

 

 D E C R E T O 

 

                                         Nº6047/2014 

 

 5 

 

 


