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DECRETO Nº 8.156, DE 15 DE OUTUBRO 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 adequar as sanções 

administrativas aos protocolos sanitários vigentes, bem como manter as ações fiscalizatórias em 

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

condutas incompatíveis com as ações de combate à pandemia da COVID-19, no Município de 

Catanduva; 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º. Os incisos III, IV e VIII do artigo 2º do Decreto nº 8.057, de 

02 de julho de 2021, passam a vigorar com a seguintes redações: 

 

“Art. 2º . ................................................ 

               ................................................ 

III – deixar o indivíduo de cumprir o distanciamento social 

mínimo de 1,0 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; 

IV – deixar o estabelecimento de fiscalizar o distanciamento 

social mínimo de 1,0 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; 

................................................ 

VIII – participar, promover ou permitir a realização de evento 

que gere aglomeração em desacordo com as normas editadas por Decreto Municipal, 

Estadual ou Federal.” 

 

Art. 2º.  O presente Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 

 
PAÇO MUNICIPAL “JOSÉ ANTÔNIO BORELLI”, AOS 15 DIAS DO 

MÊS DE OUTUBRO 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.- 

ALTERA REDAÇÃO DOS INCISOS III, IV, E VIII DO DECRETO 
MUNICIPAL Nº 8.057, DE 02 DE JULHO DE 2.021. 


