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D E C R E T O 

Nº 7708/2020 

  
“Dispõe sobre a complementação a adoção de 
medidas temporárias e emergenciais no âmbito da 
Administração Pública Direta e Indireta na 
prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo 
Coronavírus).” 

 
FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas por Lei, e; 
 
CONSIDERANDO ter sido sancionada pelo Presidente da República a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 

2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do COVID-19 (Novo Coronavírus); 

 
CONSIDERANDO as recentes determinações das autoridades do Estado de São Paulo referente a medidas 

preventivas de combate ao COVID-19 (Novo Coronavírus), 
 

D E C R E T A: 
 

Artigo 1º - Que todos os servidores públicos municipais que tenham direito a férias e/ou licença prêmio 
deverão gozá-las a partir de 23 de março de 2020. 

 
§ 1º. Esta determinação se aplica as autarquias e fundações. 
 
§ 2º. A presente determinação não se aplica aos servidores públicos municipais que atuam em serviços 

essenciais de saúde, segurança, defesa civil municipal, limpeza urbana, bem como dos serviços imprescindíveis para a 
continuidade da gestão pública em geral. 

 
Artigo 2º - O Departamento de Recursos Humanos deverá providenciar o necessário para aplicar o disposto 

neste decreto, bem como, verificar quais servidores são imprescindíveis para a continuidade dos serviços públicos. 
 
Artigo 3º - Visando a continuidade da prestação de serviços essenciais suspende: 
 
§ 1º. O gozo de licença prêmio e abonadas da Secretaria da Saúde e Secretaria de Segurança por prazo 

indeterminado. 
 
§ 2º. O gozo das férias dos servidores da Secretaria Municipal de Segurança por prazo indeterminado. 
 
§ 3º. Todas as viagens nacionais e internacionais de todos os servidores públicos da administração direta e 

indireta, excetuando-se as viagens essenciais autorizadas pelo Chefe do Poder Executivo. 
 
Artigo 4º - As medidas previstas neste decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento. 
 
Artigo 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

São Sebastião, 17 de março de 2020. 

 
 
 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito  

 
 


