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D E C R E T O  

Nº  7794/2020 

 

“Dispõe sobre medidas complementares a 

adoção de medidas temporárias e emergenciais 

no âmbito da Administração Pública direta e 

indireta para o enfrentamento da pandemia do 

COVID-19 (Novo Coronavírus), e dá outras 

providências”.  

 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, Estado de São Paulo, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas por Lei, e; 

 

CONSIDERANDO ter sido sancionada pelo Presidente da República a Lei nº 13.979, de 06 

de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do COVID-19 (Novo Coronavírus). 

 

CONSIDERANDO as recentes determinações das autoridades do Estado de São Paulo 

referente a medidas preventivas de combate ao COVID-19 (Novo Coronavírus). 

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 7736, de 26 de março de 2020, que unificou e alterou 

decretos municipais que dispõe sobre a adoção de medidas temporárias e emergenciais, sobre o estado de 

calamidade pública no Município de São Sebastião, devido à pandemia provocada pelo COVID 19 (Novo 

Coronavírus). 

CONSIDERANDO que a Pandemia ocasionada pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) 

acarretou um grave problema de saúde pública e vigilância sanitária. 

 

DECRETA: 

 

Artigo 1º - O descumprimento das disposições contidas nos Decretos Municipais que 

versam sobre o COVID-19 (Novo Coronavírus), será passível de sanções administrativas, cíveis ou criminais. 

 

§ 1º. O não cumprimento do estabelecido no caput deste artigo ensejará a aplicação das 

penalidades e sanções contidas na legislação de regência, especialmente, no Código Sanitário Estadual, na 
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legislação de Posturas e de Vigilância Sanitária: interdição; lacração; apreensão de bens; equipamento ou 

estabelecimento; cassação de alvará de licença e funcionamento; multa estabelecida no Decreto Municipal nº 

3229, de 07 de novembro de 2005, que regulamenta a Lei Municipal nº 1.476, de 28 de junho de 2001. 

 

I – As multas previstas no Decreto Municipal nº 3229, de 07 de novembro de 2005, são 

estabelecidas da seguinte forma: 

 

a) Leve: de 05 (cinco) a 35 (trinta e cinco) UFESP’s; 

b) Grave: de 36 (trinta e seis) a 200 (duzentas) UFESP’s;  

c) Gravíssima: 201 (duzentas e uma) a 500 (quinhentas)  UFESP’s. 

 

§ 2º. A interdição, lacração, apreensão de bens, equipamento ou estabelecimento a que se 

refere o parágrafo anterior será de competência da fiscalização municipal de posturas, ambiental, vigilância 

sanitária e Guarda Civil Municipal, valendo-se de todo e qualquer meio legal para dar fiel cumprimento a este 

Decreto.  

 

Artigo 2º - A aplicação da multa pecuniária prevista no § 1º do artigo anterior se efetivará 

mediante lavratura de auto de infração com a imposição da respectiva sanção e no caso de inadimplemento, o 

infrator será inscrito na dívida ativa municipal. 

 

§ 1º. O inadimplemento pecuniário poderá ser convertido em prestação de serviços à 

comunidade, por discricionariedade do Poder Público Municipal, pelo prazo equivalente ao valor devido, tendo 

por base de cálculo o valor da “hora-homem” do servidor municipal da categoria do serviço a ser prestado. 

 

§ 2º. A conversão da multa pecuniária em prestação de serviço à comunidade será 

precedida de processo administrativo próprio para este fim, de forma individualizada. 

 

§ 3º. Com o cumprimento integral do período de prestação de serviço à comunidade, o 

inadimplente terá retirado seu nome da dívida ativa municipal. 

 

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

São Sebastião, 30  de abril de 2020. 

 

FELIPE AUGUSTO 

Prefeito                                                                                                              


