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DECRETO Nº 7.802, DE 23 DE JUNHO DE 2.020 

  

 MARTA MARIA DO ESPÍRITO SANTO LOPES, 

Prefeita do Município de Catanduva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições: 

 

CONSIDERANDO a existência de pandemia da COVID-

19, doença causada pelo novo Coronavírus, nos termos declarados pela Organização 

Mundial de Saúde; 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 06 de 

fevereiro de 2.020, em especial art. 3º, VII, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus 

(COVID -19); 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 196 da 

Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação; 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 170 da 

Constituição Federal, a ordem econômica tem por fim assegurar a todos existência digna, 

conforme os ditames da justiça social, observados, entre outros, os princípios da defesa do 

consumidor, a função social da propriedade e a proteção do meio ambiente; 

 

CONSIDERANDO que ao Município cabe a adoção de 

medidas de prevenção, controle e contenção de riscos à saúde pública, buscando evitar a 

disseminação da doença em seu território, consideradas as disposições da Lei Estadual nº 

10.083, de 23 de setembro de 1998, o Código Sanitário do Estado de São Paulo; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de complementar as 

medidas de enfrentamento da pandemia da COVID-19, estabelecidas nos Decretos 

Municipais de nº 7.787, de 29 de maio de 2.020, e nº 7.799, de 15 de junho de 2.020, e 

seguintes; 

CONSIDERANDO a necessidade de intensificar as 

ações fiscalizatórias em estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços, 

bem como de coibir as atividades e condutas incompatíveis com as ações de combate à 

pandemia da COVID-19, no Município de Catanduva; 

 

CONSIDERANDO ainda o disposto no artigo 5º, 

parágrafo único, e no artigo 286, XXI, da Lei Complementar 031, de 17 de outubro de 1.996, 

que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipal; 

 

 

Continua... 

INSTITUI O NÚCLEO TEMPORÁRIO DE FISCALIZAÇÃO COVID-19, PARA 
INTENSIFICAR AS AÇÕES FISCALIZATÓRIAS E COIBIR AS ATIVIDADES E 
CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM AS AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA NO 
MUNICÍPIO DE CATANDUVA, ALÉM DE DELEGAR PODERES A SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
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DECRETO Nº 7.802, DE 23 DE JUNHO DE 2.020 

 

DECRETA: 

 

Art. 1° Fica instituído o Núcleo Temporário de 

Fiscalização COVID-19, com a finalidade de intensificar as ações fiscalizatórias em 

estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços, e coibir as atividades e 

condutas incompatíveis com as ações de combate à pandemia da COVID-19. 

 

Art. 2º Ficam designados para compor o Núcleo 

Temporário de Fiscalização COVID-19 os servidores públicos municipais ocupantes dos 

seguintes cargos de provimento efetivo, os quais terão atribuições de autoridade sanitária, 

conforme o disposto na Lei Complementar nº 580, de 29 de junho de 2.011, no âmbito deste 

decreto: 

I – Agente de Saneamento; 

II - Fiscal de Posturas; 

III - Fiscal de Posturas Ambiental 

IV - Fiscal de Obras; 

V - Agente Fiscal de Tributos; 

VI - Agente Fiscal de Trânsito; 

VII - Agente da Fiscalização  Ambiental; 

VIII - Guarda Civil Municipal. 

 

§ 1º A coordenação do Núcleo Temporário de 

Fiscalização COVID-19 será do Chefe da Seção de Vigilância Sanitária. 

 

§ 2º Os servidores que compõem o Núcleo Temporário 

de Fiscalização COVID-19 não perceberão qualquer vantagem remuneratória pela atuação 

específica nas atividades de que trata o presente Decreto. 

 

Art. 3º Ao Núcleo Temporário de Fiscalização COVID-19 

compete: 

 

I - promover o atendimento às demandas de 

fiscalização das atividades e condutas incompatíveis com as ações de combate à 

pandemia da COVID-19, nos estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de 

serviços que estejam sujeitos à fiscalização do Município, bem como atividades, eventos ou 

reuniões nos espaços públicos ou  privados que promovam aglomeração de pessoas; 

 

II – organizar e executar as diligências necessárias ao 

exercício da fiscalização; 

 

III – adotar, em caráter de urgência, os procedimentos 

administrativos necessários à aplicação das penalidades por descumprimento às normas de 

que trata o artigo 4º do presente Decreto; 
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DECRETO Nº 7.802, DE 23 DE JUNHO DE 2.020 

 

IV - receber as denúncias referentes à pandemia da 

COVID-19 e adotar as providências necessárias em caso de constatação de qualquer 

irregularidade que contrarie as normas de prevenção ao contágio da COVID-19; 

 

 V – aplicar notificação, lavrar autos de infração e de 

penalidade e notificação de recolhimento de multas; 

  

Art. 4º Serão consideradas infração ao presente 

Decreto as práticas e/ou omissões que contrariem e/ou descumpram as normas editadas 

pelo Estado de São Paulo e pelo Município de Catanduva, referentes à contenção da 

pandemia da COVID-19, sujeitando o infrator às seguintes sanções administrativas, nos termos 

dos artigos 110, 111 e 112 da Lei Estadual nº. 10.083/1998: 

 

I - Notificação; 

II – Lavratura de Auto de Infração; 

III – Penalidade de Multa, podendo ser cumulativa 

com outras sanções administrativas; 

IV – Penalidade de Interdição do estabelecimento 

e/ou das atividades por 5 (cinco) dias úteis; 

V – Penalidade de Interdição do estabelecimento, por 

prazo indeterminado, até que seja restabelecido o funcionamento normal das atividades ou 

que o Município evolua na fase de “flexibilização” determinada pelo “Plano São Paulo” 

instituído pelo Governo do Estado de São Paulo por meio do Decreto nº 64.994, de 28 de maio 

de 2.020. 

 

§ 1º As sanções administrativas acima serão aplicadas 

gradativamente, sempre que constatada qualquer infração ao disposto no caput do 

presente artigo. 

 

§ 2º Da sanção administrativa efetivada poderá o 

infrator apresentar, dentro de 10 (dez) dias, defesa prévia ou impugnação endereçada à 

Seção de Vigilância Sanitária, pelo email visa.saude@catanduva.sp.gov.br, conforme o 

disposto na Lei Estadual nº 10.083, de 23 de setembro de 1.998, seguindo todos os ritos nela 

estabelecidos. 

 

§ 3º Nos casos de interdição do estabelecimento, a 

defesa apresentada não suspende o ato administrativo, devendo o estabelecimento e/ou 

atividade permanecer suspensa até a emissão do parecer, sob pena de representação junto 

ao Ministério Público local por descumprimento da legislação vigente.  

 

Art. 5º As multas terão o valor mínimo de 40 UFESP, 

cabendo ao chefe da Seção de Vigilância Sanitária graduar de acordo com as 

circunstâncias agravantes; 

 

 Art. 6º A suspensão dos prazos regulamentares e legais 

nos processos e expedientes administrativos não se aplicam ao presente Decreto; 

 

Continua... 

mailto:visa.saude@catanduva.sp.gov.br


 

    Secretaria de Administração 
  

 

  

Praça Conde Francisco Matarazzo, nº 01 – Tel: 3531-9100 – CNPJ: 45.122.603/0001-02 

CEP 15.800-031 – CATANDUVA – SP 

...Continuação. 

DECRETO Nº 7.802, DE 23 DE JUNHO DE 2.020 

 

 

Art. 7° Este Decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto Municipal nº 

7.801, de 22 de junho de 2.020. 

 

 

PAÇO MUNICIPAL “JOSÉ ANTÔNIO BORELLI”, AOS 23 

DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2.020. 

 

 

 

 

MARTA MARIA DO ESPÍRITO SANTO LOPES 

PREFEITA MUNICIPAL 

 

 

PUBLICADO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA 

 

 

 

CHRISTIANE PERRI VALENTIM 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

 

 


