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D E C R E T O 
Nº 8340/2021 

 
                                                                                           
“Altera o Decreto Municipal nº 7043/2017, 
que regulamenta a Lei nº 2507 de 24 de 
outubro de 2017, que autoriza o Executivo 
Municipal a permitir a colocação de cancelas 
e guaritas em ruas sem saídas e dá outras 
providências.”  

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito do Município de São Sebastião, usando das atribuições que 

lhe são conferidas por Lei,  

 

D E C R E T A 

 

 Artigo 1º- A autorização de instalação de cancela, quando deferida, será sempre a 

título precário, podendo ser cassada sempre que houver qualquer alteração no local que disponha o 

contrário no estabelecido na Lei ou no presente Decreto, ou por motivo de força maior, não cabendo 

qualquer indenização aos moradores para ressarcimento das despesas realizadas. 

 

Artigo 2º- As guaritas serão construídas de acordo com projeto técnico previamente 

autorizado pela municipalidade. 

 

Artigo 3º - O pedido de autorização para a instalação da guarita ou cancela será 

instruído com:  

 

I – requerimento acompanhado de deliberação de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) 

dos usuários dos imóveis atingidos pela eventual colocação dos equipamentos no logradouro 

público, com a comprovação de propriedade dos interessados e dos anuentes, podendo, neste 

caso, ser folha de rosto do IPTU de titularidade dos mesmos;  

 

II – dimensão, tipo e especificações técnicas do equipamento que será utilizado para a 

instalação da guarita e cancela;  
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III - planta esquemática da instalação.  

 

Artigo 4º - A instalação das guaritas e cancelas dispostas neste Decreto não poderá 

ocasionar prejuízo:  

 

I – ao trânsito de veículos de transporte coletivo e de carga;  

 

II – ao funcionamento de escolas da rede oficial de ensino, hospitais de qualquer 

natureza e/ou serviços públicos em geral.  

 

Artigo 5º - A instalação da guarita e cancela não poderá impedir a visualização do 

interior da rua sem saída.  

 

Artigo 6º - Não poderão ser instaladas guaritas e cancelas quando:  

 

I – impedir o acesso de veículos de serviços emergenciais e de serviços públicos;  

 

II – for contrário ao interesse público;  

 

III – houver reflexos negativos ao trânsito no entorno da rua em questão;  

 

Artigo 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário, em especial o Decreto Municipal nº 7043/2017. 

 

  São Sebastião, 16 de setembro de 2021.  

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 

 

 


