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“Dispõe sobre medidas administrativas para conter a 

disseminação da Dengue e da Chikungunya” 
 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO 
SEBASTIÃO, no uso de suas atribuições legais, faz  saber  que a Câmara de Vereadores 
aprovou e ele, no exercício de suas  prerrogativas, sanciona  e promulga a seguinte Lei: 
 

Artigo 1º. – Constitui infração sanitária de natureza gravíssima manter local  com 
condições propícias para a  proliferação de quaisquer doenças de veiculação hídrica, em 
especial aquelas moléstias transmitidas pelos mosquitos (Aedes aegypti ou Aedes albopictus),  
vetores da Dengue e da Chikungunya. 

 
§1º. – Consideram-se condições propícias para a proliferação de doenças de veiculação 
hídrica, dentre outras, aquelas situações de risco em que o infrator mantém estruturas, 
equipamentos, recipientes e outros objetos sem proteção ou com acúmulo de água, com ou 
sem a presença de larvas do mosquito vetor. 
 
§2º. – Consumada a infração tipificada nessa Lei, a autoridade sanitária lavrará 
sumariamente Auto de Imposição de Penalidade de Multa notificando o infrator pessoalmente 
ou por edital em caso de recusa ou outra impossibilidade.  
 
I – O valor da multa, na primeira constatação, será de 20 (vinte) UFESP – Unidade Fiscal do 
Estado de São Paulo, aumentada em 50 % (cinquenta por cento) em cada reincidência. 
 

a- Caso o autuado no prazo improrrogável de 48h (quarenta e oito) horas providenciar a 
limpeza e remoção das estruturas, equipamentos, recipientes ou objetos 
caracterizados como criadouros dos vetores, procedendo o descarte adequado dos 
criadouros, apresentando a comprovação das providências adotadas perante à 
autoridade autuante, a multa terá um desconto de 50% (cinquenta por cento). 

b- A comprovação a que se refere o disposto na alínea anterior poderá ser feita por meio 
de fotografias do local, comprovantes e recibos da realização dos serviços ou remição 
de materiais, como o descarte adequado dos criadouros, bem como a declaração de 
veracidade com firma reconhecida pelo Autuado, protocolados no setor fiscalizador 
impreterivelmente no prazo de 48h (quarenta e oito) horas após a notificação da 
multa, sem prejuízo da realização de diligências no local pela autoridade autuante. 

 
II – Caberá recurso da penalidade aplicada, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, 
contados do recebimento da multa. 
 

a- O pagamento da multa, dentro do prazo recursal,  implicará na desistência do recurso. 
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b- O recurso da multa em primeira instância, será encaminhado ao Diretor de 
Departamento de Vigilância em Saúde, que julgará o recurso, cuja decisão caberá 
recurso em 2ª instância, devendo ser interposta a apelação no prazo de 10 (dez) dias 
da publicação da decisão no Boletim Oficial do Município; 

c- O recurso da multa em segunda instância, será encaminhado ao Secretário Municipal 
da Saúde que decidirá em definitivo. 

d- Mantida a condenação pelo Secretário Municipal da Saúde em segunda instância, após 
a publicação da decisão no Boletim Oficial do Município, o infrator receberá a guia 
para pagamento da multa. 

e- A multa não recolhida, no prazo fixado na guia de recolhimento, deverá ser 
prontamente inscrita na Dívida Ativa e emitida a CDA - Certidão da Dívida Ativa, 
bem como ser iniciado processo de execução fiscal, com prioridade, pela Secretaria 
de Assuntos Jurídicos. 

f- Os valores auferidos das multas aplicadas, deverão ser depositados em conta específica 
do programa de controle de vetores, sendo a destinação desses valores direcionadas 
obrigatoriamente nas ações de controle de vetores da Dengue e Chikungunya, com 
fiscalização da aplicação dos recursos pelo Conselho Municipal de Saúde – COMUS. 

 
Artigo 2º. – Na hipótese de ser encontrado no local sob inspeção, nas estruturas, 

equipamentos, recipientes e outros objetos sem proteção com acúmulo de água, criadouros 
com larvas, a autoridade sanitária, além da aplicação da multa sumária, deverá recolher 
amostras das larvas para posterior análise microscópica com intuito de comprovar a 
presença de Aedes aegypti ou Aedes albopictus, ambos vetores da Dengue e Chikungunya,  

 
I – Verificando tratar-se de larva de Aedes aegypti ou Aedes albopictus, a autoridade 
sanitária deverá extrair cópias do processo administrativo com todos os relatórios e laudos 
comprobatórios e encaminhar ao Distrito Policial local, para que seja instaurado Inquérito 
Policial com intuito de apurar provável prática de crime contra a saúde pública prevista no 
artigo 267 e 268 do Código Penal, ou outra legislação que o vier a substituir. 
 

Artigo 3º. – Esta Lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação. 
 

São Sebastião,    24       de agosto de 2015. 
 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 

Prefeito  
 
 

Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra. 
Projeto de Lei nº  29/2015 

 
SESAU/nsa 


