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D E C R E T O 

Nº 8152/2021 

 

“Dispõe sobre novas medidas durante Fase 
Emergencial, no âmbito do Plano São 
Paulo, no município de São Sebastião, 
estendidas até 04 de abril de 2021.” 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, no exercício das atribuições 

que lhe são conferidas por Lei;  

 

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 da COVID – 19 (Novo Coronavírus); 

 

CONSIDERANDO as recentes determinações das autoridades do Estado de São Paulo, 

referente às medidas preventivas de combate ao COVID – 19 (Novo Coronavírus), de acordo com a 

decretação da Fase Emergencial, do Plano São Paulo, Decreto Estadual nº 65.563/2021; 

CONSIDERANDO a antecipação de feriados na cidade de São Paulo, bem como a 

decretação de “lockdown” na Baixada Santista, a partir da presente data; 

CONSIDERANDO o agravamento dos índices de contaminação pela COVID-19 no 

Município de São Sebastião, com risco iminente de colapso do sistema de saúde municipal; 

CONSIDERANDO a necessidade de intensificar a atuação que objetiva a diminuição da 

circulação de pessoas contaminadas pela COVID-19 no território Municipal; 

 

D E C R E T A: 

 

Artigo 1º - Ficam instituídas no Município de São Sebastião novas medidas durante a 

Fase Emergencial, em conformidade com o Plano São Paulo, do Governo do Estado de São Paulo, 

frente a pandemia da COVID-19, estendido até a data de 04 de abril de 2021. 
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Artigo 2º - Para fins do presente Decreto também é considerada atividade essencial as 

peixarias, aplicando a estes estabelecimentos comerciais, no que lhe couber, as demais regras já 

estabelecidas no Decreto Municipal nº 8143, de 15 de março de 2021. 

 

Artigo 3 º - Aos condomínios de imóveis residenciais localizados no município fica proibida a 

utilização das áreas comuns, tais como área de churrasqueira, piscinas, “play ground”, salões de jogos, 

quadras de esportes e academias, sob pena de incorrer o condômino infrator, nas sanções previstas nos 

crimes previstos no Código Penal Brasileiro, sem prejuízo da adoção de medidas pela administração do 

condomínio em seu desfavor. 

  

§ 1º. O não cumprimento do estabelecido no caput deste artigo ensejará, ao Condomínio, a 

aplicação das penalidade e sanções contidas na legislação de regência, especialmente, no Código 

Sanitário Estadual, na legislação de Posturas e de Vigilância Sanitária do Município e multas estabelecidas 

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 – A multa estabelecida 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 competência da fiscalização do não cumprimento do estabelecido no caput deste artigo 

será da fiscalização municipal de posturas, ambiental e vigilância sanitária, valendo-se de todo e qualquer 

meio legal para dar fiel cumprimento a este Decreto.  

 

Artigo 4º - 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. 

 

Artigo 5º - Aos hotéis e pousadas fica permitida a ocupação máxima de 40% de sua 

capacidade, aplicando-se a estes estabelecimentos, no que lhe couber, as demais já estabelecidas no 

Decreto Municipal nº 8143, de 15 de março de 2021. 
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§ 1º - Os hóspedes somente poderão ser hospedados mediante apresentação de laudo 

laboratorial impresso no momento do “check-in” (chegada), observando:  

I - Resultado negativo de teste RT-PCR realizado no máximo 48h (quarenta e oito) horas 

antes do “check-in” (chegada). 

 

§ 2º - O laudo impresso a que se refere o inciso I deve ser entregue ao recepcionista do hotel 

ou pousada, responsável pela recepção do hóspede no ato do “check-in” (chegada), devendo permanecer 

uma cópia do respectivo laudo junto à ficha de “check-in” do hóspede e mantida em arquivo para eventual 

fiscalização.  

 

Artigo 6º - Fica instituída no Município de São Sebastião a realização de barreiras 

sanitárias nas divisas da cidade, com testagem em massa, dos ocupantes dos veículos ao adentrarem o 

Município, de acordo com escala definida pela Vigilância Sanitária, durante o período de 22 de março à 

04 de abril de 2021. 

 

§ 1º - O teste realizado é o imunocromatografico que detecta separadamente anticorpos das 

classes IGM/IGG para o vírus Covid-19 e a técnica utilizada na realização dos testes será a de punção 

digital. 

 

§ 2º - Fica dispensado da realização do teste para COVID-19 o ocupante do veículo que 

apresentar laudo laboratorial impresso com resultado negativo de teste RT-PCR, no momento da 

abordagem, realizado no máximo 48h (quarenta e oito) horas antes da chegada no Município de São 

Sebastião.   

 

Artigo 7º - Fica proibida a entrada no Município de São Sebastião do visitante que testar 

positivo para COVID-19, nos casos estabelecidos no artigo 6º deste Decreto, sob pena de incorrer nos 

Crimes Contra a Saúde Pública e no Crime de Desobediência, contidos no Código Penal Brasileiro, 

combinado com as demais legislações Estaduais e Municipais vigentes. 

 

Artigo 8° - As penalidades a serem aplicadas a quem se recusar a fazer o teste em 

massa e, no caso de resultado positivo, encontram-se previstas nos artigos 267, 268 e 269 no que 
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tange aos Crimes Contra a Saúde Pública, bem como no artigo 330 ao caracterizar Crime de 

Desobediência, todos do Código Penal Brasileiro, sem prejuízo de aplicação das demais sanções 

previstas nas legislações Estaduais e Municipais aplicáveis ao caso. 

 
 
Artigo 9º - O descumprimento das disposições contidas no presente Decreto incorrerá, ainda, 

nas sanções administrativas, cíveis ou criminais previstas no Decreto Municipal nº 7794/2020, o qual 

dispõe que o não cumprimento dos termos, ensejará a aplicação das penalidades e sanções contidas na 

legislação de regência, especialmente, no Código Sanitário Estadual, na Legislação Municipal de Posturas 

e de Vigilância Sanitária (interdição; lacração; apreensão de bens, equipamento ou estabelecimento; 

cassação de alvará de licença e funcionamento). 

 

Artigo 10 - As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer 

momento. 

 

Artigo 11 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

                                                                            São Sebastião, 22 de março de 2021. 

 

 

FELIPE AUGUSTO 

Prefeito 

 

 

 


