
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SEVERINIA 

DECRETO 5.535, DE 05 DE MARÇO DE 2021.  

ESTABELECE MEDIDAS RESTRITIVAS E DE 
CONTENÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DA 
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA 
DECORRENTE DA PANDEMIA DE 
CORONAVÍRUS E ESTABELECE RESTRIÇÃO DE 
CIRCULAÇÃO DE PESSOAS NO ÂMBITO DA 
MUNICIPALIDADE E REVOGA 0 DECRETO 
MUNICIPAL No 5.528, DE 26 DE FEVEREIRO 
DE 2021. 

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN, Prefeita Municipal de Severinia, Estado 

de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual no 64.881, de 22 de março de 
2020, que Decreta quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia 
da COVID-19 (Novo Coronavirus), e dá providências complementares; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 64.994, de 28 de maio de 
2020, que dispõe sobre o "Plano São Paulo"; 

CONSIDERANDO, entendimentos jurídicos e regramentos pertinentes 

que embasam cientificamente as providencias a serem adotadas com foco 
principal sempre em "Salvar Vidas"; 

CONSIDERANDO o agravamento do cenário epidemiológico 

apresentado nas Ultimas semanas e a necessidade de adoção de medidas mais 

restritivas, com a finalidade de conter a expansão do número de casos; 

CONSIDERANDO o aumento da transmissibilidade do  virus  e o 
crescente aumento de internações em leitos de UTI, bem como a necessidade 
constante de conter a disseminação da COVID-19; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 65.545, de 03 de Fevereiro 
de 2021, que Estende a medida de quarentena de que se trata o Decreto n ° 
64.881, de 22 de março de 2020. Institui no Smbito do Plano São Paulo, 

disciplina excepcional e dá providencias correlatas; 
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DECRETA:  

Art.  10  - Como forma de se conter a aglomeração de pessoas, fica 

imposta a restrição de circulação de pessoas das 20:00h As 05:00h do dia 06 
de março de 2021 até o dia 19 de março de 2021,  passando a vigorar no 

âmbito do município de Severinia o toque de recolhida nesses horários.  

Art.  2° - Os profissionais e pessoal em exercício das atividades tidas 

por essenciais, elencadas no artigo 2°, I, VI, VII e X do Decreto Municipal n° 

5.525, de 22 de fevereiro de 2021, que trabalhem em turno diurno ou noturno, 

não estão sujeitos às restrições de circulação a que trata o artigo 10, justamente 

em razão da essencialidade e natureza da atividade/serviço, seja a caminho ou 
retorno do trabalho. 

§10  - Nos estabelecimentos elencados no artigo 2°, I, VI, VII e X do 

Decreto Municipal n° 5.525, de 22 de fevereiro de 2021, fica vedado o  
atendimento ao público entre As 20:00 e As 5:00 entre os dias 06 de 
março de 2021 e 19 de março de 2021,  sendo permitidas apenas atividades 

internas e atendimentos urgentes, não sendo permitida, em qualquer hipótese, 

aglomeração nestes locais. 

§20  - Excluem-se da vedação para atendimento presencial, em 

qualquer horário, os Postos de Combustíveis, indicados como essenciais no inciso 

VII, do artigo 2o do Decreto Municipal no 5.525, de 22 de fevereiro de 2021, 

ficando assim vedado o funcionamento das Lojas de Conveniências, que 
existam nos referidos postos, no horário descrito no caput do  art.  10  do 
presente Decreto.  

Art.  3° - Os  food trucks  não poderão ocupar os espaços públicos 

anteriormente autorizados após os horários estabelecidos no artigo 10. 

Parágrafo único - Fica vedado o funcionamento em sistema  delivery  
(entrega nas residências dos clientes) e  drive  thru (retirada no local) após o 

horário estabelecido no artigo 1° (após 20:00h).  

Art.  4° - As forças policiais, agentes de fiscalização e demais 

autoridades intensificarão a fiscalização das vias e logradouros públicos, estando 

autorizados, em caso de descumprimento, a proceder com o necessário para a 

cessação da situação de descumprimento das determinações contidas neste 

Decreto, registrando, se necessário, a ocorrência policial com todas as 

consequências criminais do ato. 



Prefeitura Municipal de Severinia, em 05 de março de 2021. 
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Art.  5° - O descumprimento das determinações acima dispostas 

implicará em multa no valor de 10 (dez) UFESPs (R$ 290,90 - duzentos e 

noventa reais e noventa centavos). 

§ 10 Em caso de reincidência, será aplicada multa em dobro. 

§ 2° Além das penalidades mencionadas neste artigo, o infrator, 

descumprindo o disposto neste Decreto, sujeitará às penalidades previstas nos 

incisos I,  III  e IX do artigo 112 da Lei Estadual n° 10.083, de 23 de setembro de 

1998 - Código Sanitário do Estado, sem prejuízo do disposto na Lei Federal no 

8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor e nos 

artigos 268 e 330 do Código Penal.  

Art.  6° - Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, 

podendo ser revisto a qualquer tempo, a depender da evolução da COVID-19, 

revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto Municipal no 

5.528, de 26 de fevereiro de 2021. 

Eu  Brenda  Carolina Reis Carneiro, na qualidade de Chefe de Gabinete, provi o 
registro na Secretaria Municipal e publiquei no Diário Oficial Eletrônico desta 
Municipalidade. 
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BRENDA CAROLINA  REIS CARNEIRO 
Chefe de Gabinete 
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