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DECRETO Nº 8.057, DE 02 DE JULHO DE 2.021 

 

PADRE OSVALDO DE OLIVEIRA ROSA, Prefeito do 

Município de Catanduva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

 

CONSIDERANDO 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 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; 

 

DECRETA 

 

Art. 1º. Ficam instituídas sanções administrativas pelo 

descumprimento de regras e medidas que visem conter a transmissão e disseminação da COVID-19 no 

Município de Catanduva. 

Art. 2º. 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: 

I- não utilização de máscara ou utilização em desacordo com 

o protocolo sanitário (cumprindo parcialmente boca ou nariz) em espaços abertos ou fechados de 

uso coletivo: multa de 19 UFESP, correspondente a R$ 552,71 (quinhentos e cinquenta e dois reais e 

setenta e um centavos), podendo ser aplicada cumulativamente com outras sanções; 

II- permitir o acesso ao estabelecimento de pessoa sem utilizar 

máscara ou utilizando em desacordo com o protocolo sanitário (cumprindo parcialmente boca ou 

nariz): multa de 182 UFESP, correspondente a R$ 5.294,38 (cinco mil duzentos e noventa e quatro reais e 

trinta e oito centavos), podendo ser aplicada cumulativamente com outras sanções; 

III- deixar o indivíduo de cumprir o distanciamento social 

mínimo de 1,5 metro dentro ou fora do estabelecimento ou em filas: multa de 19 UFESP, 

correspondente a R$ 552,71 (quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e um centavos), podendo 

ser aplicada cumulativamente com outras sanções; 

 

INSTITUI SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PELO DESCUMPRIMENTO DE 
REGRAS E MEDIDAS DETERMINADAS POR DECRETO MUNICIPAL NO 
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS E 
DETERMINA PROVIDÊNCIAS CORRELATAS. 
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IV- deixar o estabelecimento de fiscalizar o distanciamento 

social mínimo de 1,5 metro dentro ou fora do estabelecimento ou em filas: multa de 182 UFESP, 

correspondente a R$ 5.294,38 (cinco mil duzentos e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos), 

podendo ser aplicada cumulativamente com outras sanções; 

V- deixar de cumprir recomendação de isolamento domiciliar 

determinado por profissional da saúde, sem prévia justificativa avaliada por autoridade competente: 

multa de 182 UFESP, correspondente a R$ 5.294,38 (cinco mil duzentos e noventa e quatro reais e trinta 

e oito centavos), podendo ser aplicada cumulativamente com outras sanções; 

VI- desrespeitar dispositivo de norma editada pelo Governo 

Federal, Estado de São Paulo ou pelo Município de Catanduva: 

a) se pessoa física multa de 19 UFESP, correspondente a R$ 

552,71 (quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e um centavos), podendo ser aplicada 

cumulativamente com outras sanções; 

b) se pessoa jurídica multa de 182 UFESP, correspondente a R$ 

5.294,38 (cinco mil duzentos e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos), podendo ser aplicada 

cumulativamente com outras sanções; 

VII-  desrespeitar, desacatar, obstruir ou dificultar a ação 

fiscalizadora das autoridades administrativas no exercício de suas funções: multa de 182 UFESP, 

correspondente a R$ 5.294,38 (cinco mil duzentos e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos), 

podendo ser aplicada cumulativamente com outras sanções; 

VIII- participar, promover ou permitir a realização de evento, 

público ou privado, que gere aglomeração em desacordo com as normas do presente Decreto: 

a) multa de 38 UFESP para cada participante, correspondente a 

R$ 1.105,42 (mil cento e cinco reais e quarenta e dois centavos), podendo ser aplicada 

cumulativamente com outras sanções; 

b) multa de 344 UFESP para o organizador do evento, seja 

pessoa física ou jurídica, correspondente a R$ 10.006,96 (dez mil seis reais e noventa e seis centavos), 

podendo ser aplicada cumulativamente com outras sanções; 

c) multa de 688 UFESP para o proprietário, locatário ou cedente, 

seja pessoa física ou jurídica, correspondente a R$ 20.013,92 (vinte mil treze reais e noventa e dois 

centavos), podendo ser aplicada cumulativamente com outras sanções. 

§1º. As infrações serão apuradas, processadas e decididas de 

acordo com o disposto na Lei Estadual nº 10.083, de 23 de setembro de 1998.  

§ 2º. Não obstante as penalidades impostas neste Decreto, o 

infrator ficará sujeito à responsabilização civil e criminal, respondendo inclusive por eventual 

tipificação penal da infração conforme disposto nos artigo 268, 330 e 331 do Código Penal. 
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Art. 3º. A fiscalização deste Decreto será exercida de forma 

individual ou conjunta pela Vigilância Sanitária e Guarda Civil Municipal. 

 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor em 05 de julho de 2021, 

ficando revogadas as disposições em contrário. 

 
PAÇO MUNICIPAL “JOSÉ ANTÔNIO BORELLI”, AOS 02 DIAS DO 

MÊS DE JULHO DO ANO DE 2.021. 

 

 

 

 

 
 

PADRE OSVALDO DE OLIVEIRA ROSA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 

PUBLICADO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA 

 
 
 

RICHARD CASAL 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

GAB/bocardi.- 


