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DECRETO Nº 067, DE 11 DE JUNHO DE 2021 
 

PRORROGA A MEDIDA DE TOQUE DE RECOLHER NO 

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA, NO 

CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

    JOSÉ FRANCISCO MARTHA, Prefeito Municipal de São 

Sebastião da Grama, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais; 

 

   CONSIDERANDO o aumento de casos positivos de COVID-19, 

causada pelo novo coronavírus, no Município de São Sebastião da Grama e região; 

 

   CONSIDERANDO a iminência do colapso na rede pública e 

privada de saúde do município de São Sebastião da Grama ante o aumento do número 

de contaminados que demandam intervenção hospitalar; 

 

    CONSIDERANDO o índice insatisfatório de adesão ao 

distanciamento social preconizado entre as medidas de enfrentamento à pandemia de 

COVID-19 no Município; 

 

    CONSIDERANDO que, nos termos da Constituição da 

República Federativa do Brasil, em particular do inciso II do art. 23, do inciso XII do 

art. 24 e do art. 198, compete concorrentemente à União, aos Estados e Distrito 

Federal e os Municípios legislarem e executarem medidas concernentes à promoção 

e à proteção da saúde pública em caráter preventivo e assistencial; 

 
     CONSIDERANDO a edição da Lei Federal nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020, que dispôs sobre medidas para o enfrentamento da citada 

emergência de saúde pública de importância internacional, bem como a decisão 

exarada no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6625, na qual foi 

estendida a vigência da referida Lei Federal no que concerne às medidas sanitárias 

para combater a pandemia da COVID-19; 

 
     CONSIDERANDO ascensão, demonstrada diariamente pelos 

boletins informativos, na evolução dos casos de COVID-19 em nossa cidade e a 

situação pandêmica atual no âmbito Municipal; 

 

    CONSIDERANDO que é notório e pacífico o entendimento de 

que o isolamento social é o meio mais eficaz de conter a disseminação da COVID-19, 

e a contenção da doença é a única maneira de evitar o colapso da rede municipal de 

saúde; 
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    D E C R E T A: 
 

    Art. 1° - O presente Decreto dispõe sobre a implementação de 

medidas restritivas, de caráter excepcional e temporário, voltadas à contenção da 

disseminação da COVID-19 no Município. 
 

    Art. 2º - Fica determinada a medida de toque de recolher no 

Município de São Sebastião da Grama, a partir das 21h00m (vinte e uma) horas do 

dia 12 de Junho de 2021 até às 05h00m (cinco) horas do dia 30 de junho de 2021, 

consistente na vedação à circulação de pessoas e veículos em vias públicas que passa 

a vigorar no horario compreendido das 21h00m as 05h00m. 
 

    §1º – No período de que trata o caput deste artigo, fica suspensa a 

eficácia do Decreto Municipal nº 010, de 22 de janeiro de 2021, referente as 

determinações conflitantes. 
 

    §2º - A circulação de pessoas no período estabelecido fica restrita 

aos casos de necessidade, urgência e emergência. 
 

    Art. 3º - No período estabelecido, entre as 20h00m do 12 de 

junho de 2021 ate as 05h00m do dia 30 de junho de 2021, todas as atividades 

econômicas, religiosos e sociais estarão suspensas, no horario compreendido das 

20h00m as 05h00m. 
 

    Paragrafo unico - A regra do caput deste artigo não se aplica aos 

hospitais públicos e privados, aos serviços de saúde de urgência e emergência, às 

farmácias, industrias e distribuidoras, bem como os serviços de segurança publica e 

privada, vigilancia sanitaria e de limpeza publica. 
 

    I- Atividade de entrega em domicílio (“delivery”), será permitida, 

desde que o estabelecimento permaneça com as portas fechadas e opere com até 30% 

(trinta por cento) de seus funcionários ou prestadores de serviços até as 24h00m;  
 

Art. 4º Entende-se para os efeitos do presente Decreto: 
 

    I- Como necessidades inadiáveis, próprias ou de terceiros: as 

situações e condições previstas e previsíveis que exijam atividades ou atos cuja não 

realização coloque em risco a saúde, a segurança ou a subsistência de pessoas ou 

animais; e 
                           
                              II- Como urgências: as situações ou ocorrências imprevistas, que 

coloquem em risco a saúde ou a segurança de pessoas ou animais ou a segurança ou 

a integridade de patrimônio. 

 

    

http://www.ssgrama.sp.gov.br/


              Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama 
   T E R R A  D O  C A F É  D E  Q U A L I D A D E  

                     Praça das Águas, 100 - Jardim São Domingos - São Sebastião da Grama–SP  - 13.790-000 
                     Fone: (19) 3646-9700 >< >< CNPJ: 45.741.527/0001-05 >< ><   www.ssgrama.sp.gov.br >< >< 2017    

                   Art. 5º - No período de abrangência do presente Decreto, a 

circulação de pessoas e veículos em vias públicas será apenas permitida para a 

finalidade de: 
 

    I- Aquisição de medicamentos, com comprovação mediante 

apresentação de receituário ou outro meio idôneo; 

 

    II- Obtenção de atendimento ou socorro médico para pessoas ou 

animais; 

 

    III- Atendimento de urgências ou necessidades inadiáveis próprias 

ou de terceiros; ou 

 

    IV- Prestação de serviços permitidos pelo presente Decreto. 

 

    Art. 6º – No exercício das atividades excepcionadas deste Decreto 

e durante sua vigência, os indivíduos e as seus empregadores, deverão: 

 

I- Portar e exibir, quando requeridos pela fiscalização, seus 

documentos pessoais de identificação e comprovante de endereço residencial carteira 

de trabalho, contracheque, contrato social de empresa que seja sócio e do endereço da 

prestação dos serviços; 

 

II- Os proprietarios dos estabelecimentos comerciais e/ou 

industriais, cuja execuçao de suas atividades se encontrem permitidas, conforme 

descrito no art.3º, paragrafo unico e seus incisos, deverão apresentar, via protocolo, a 

essa municipalidade, no prazo maximo de 24h00m, a partir da vigencia deste Decreto, 

a relaçao de funcionarios e colaboradores que irão exercer as atividades laborais, nos 

horarios restritivos compreendidos do presente Decreto. 

 

III- Os proprietarios ou representantes legais das empresas, 

industrias e comercios(delivery), deverão fornecer a seus funcionarios e 

colaboradores, declaraçao contendo a sua completa identificaçao, funçao exercida e o 

local e horario do trabalho a ser executado. 
 

IV- Terá, o funcionario ou colabrador, que esteja, efetivamante, 

exercendo atividades laborativas permitidas durante a vigencia e horarios restritivos 

compreeedidos no presente decreto, a tolerância de 00h20m, para deslocar-se de seu 

o posto de trabalho ate sua residencia, apos o termino de sua jornada. 
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                               Art.7º - No período de abrangência deste decreto, somente 

poderão permanecer abertos os estabelecimentos comerciais e de prestação de 

serviços que tenham por finalidade a oferta de produtos e serviços de que trata o art. 

3°, parágrafo único deste Decreto, devendo tais estabelecimentos assegurarem o uso 

de máscaras faciais, manter distanciamento social e com adoção de entrega domiciliar 

e atendimento eletrônico ou por telefone. 

 

    Parágrafo único - Os estabelecimentos de que trata o parágrafo 

único do Art.3º, e seus incisos, deverão seguir todos os protocolos de higienização tais 

como: 

 

    I- Oferta de álcool em gel a 70% (setenta por cento) para 

consumidores, funcionários e prestadores de serviços; 

 

    II- Colocação de tapete sanitizante na entrada do estabelecimento;  

 

    III- Higienização constante de superfícies e ambientes. 

 

    Art. 8º - O ingresso aos meios de hospedagem no Município fica 

suspenso entre 21h00m e 05h00m. 

 

   Art. 9º- Fica proibida a venda de bebidas alcoólicas durante a 

vigência e horários estabelecidos no presente Decreto de toque de recolher, inclusive 

por meio de “delivery”.  

 

   Art. 10- Fica proibida a realização de missas, cultos e reuniões 

religiosas, durante os horários restritivos delimitados neste decreto, ou seja, das 

20h00m às 05h00m, observando o descrito no art.3º. 

 

Art. 11 - No período compreendido entre os dias 12 de Junho a 

30 de junho de 2021, o horário de atendimento presencial ao público no Paço 

Municipal passa a ser, de segunda a sexta feira, no período das 14h00min às 

16h00min, bem como o atendimento virtual junto ao site da Prefeitura Municipal 

http://web.ssgrama.sp.gov.br/. 

 

   Art. 12 - O funcionamento do Setor de Protocolo no Palácio do 

Empreendedor se dará no período compreendido entre os dias 12 de Junho e 30 de 

junho de 2021, das 14h00min às 16h00min, no Centro Cultural do Café. 

 
                  Art. 13 – A Vigilância Sanitária do Município, juntamente com as 

Polícias Civil e Militar irão intensificar as medidas de fiscalização, com autorização 

para - em ações conjuntas ou separadas - aplicarem multas e, se necessário, interditar 

de imediato os estabelecimentos, caso descumpram o presente Decreto. 

http://www.ssgrama.sp.gov.br/
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    §1º - O descumprimento do disposto neste decreto acarretará 

responsabilização dos infratores, nos termos previstos nos arts. 268 e 330 do Decreto-

Lei Federal n° 1.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, se a infração não 

constituir crime mais grave, sem prejuízo de aplicação das penalidades previstas na 

legislação a respeito do descumprimento das normas referentes às medidas de 

enfrentamento da COVID-19. 

 

    §2º - O infrator das determinações que trata este decreto será 

notificado pela fiscalização no momento da abordagem ou após comunicação da 

autoridade policial, sendo a notificação convertida em multa, no valor de R$ 

100,00(cem reais) por infração, e no caso de reincidência, a aplicação será de forma 

dobrada. 

 

    §3º-em caso de constatação de consumo de bebida alcoólica em 

espaço público, durante os horários de vigência do toque de recolher, fica o infrator, 

sujeito, além da multa descrita no parágrafo anterior, a multa no valor de R$ 

500,00(quinhentos reais).  

 

    §4º-fica imposta multa no valor de R$5.000,00(cinco mil reais), 

para pessoa jurídica que descumprir este decreto, e em caso de reincidência, será 

imposta nova autuação e suspensão imediata de licença sanitária e de alvará de 

funcionamento, independentemente da finalização do processo administrativo. 

 

   §5º- em caso de autuação de menores de idade, que infringirem o 

presente decreto, será responsabilizado seu representante legal, bem como, será 

acionado o órgão do conselho tutelar do município. 

 

    §6º - O autuado(a), poderá apresentar recurso administrativo junto 

ao município de São Sebastião da Grama, no prazo de 15(quinze) dias após a 

notificação. 

 

    Art. 14 – Fica ainda estabelecido no presente decreto, que as aulas 

presenciais da rede pública municipal e estadual de ensino, bem como da rede privada, 

permanecerão suspensas no âmbito territorial deste Município de São Sebastião da 

Grama, a partir da vigência do presente decreto, até o dia 30 de junho de 2021.  

    

                               Parágrafo único - as atividades escolares deverão ser ministradas 

remotamente, sendo que no âmbito municipal, os funcionários e professores da rede 

municipal de ensino, deverão se apresentar a seus respectivos postos de trabalho, 

conforme determinação da gerencia de educação, no período de vigência do presente 

decreto.  
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                               Art. 15 - Fica mantida a obrigatoriedade de uso de máscaras 

faciais, cobrindo o nariz e a boca, em qualquer ambiente e local público ou privado, 

assim como o distanciamento entre pessoas. 

 

    Art. 16 – Os casos omissos serão dirimidos pelo Chefe do Poder 

Executivo. 

 

    Art. 17 - O presente Decreto entra em vigor as 20h00m do dia 12 

de junho de 2021, revogadas as disposições em contrário. 

 

    São Sebastião da Grama, 11 de junho de 2021. 

 

JOSÉ FRANCISCO MARTHA  
Prefeito Municipal 

 

ENCADERNADO NO LIVRO PRÓPRIO E PUBLICADO POR EDITAL NA SEDE 

DA PREFEITURA MUNICIPAL. DATA SUPRA. 

 

 

Camila Cristina Brandi Mapelli Plachi 

Supervisor de Assuntos Administrativos 
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