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D E C R E T O  

N.º 7710/2020 

 

“Dispõe sobre a complementação á 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, no exercício de suas 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 as medidas preventivas de combate ao COVID – 19 (Novo Coronavírus), 

 

D E C R E T A: 

 

Artigo 1º - Ficam temporariamente suspensos os Alvarás de Licença e Funcionamento dos 

estabelecimentos, a partir do dia 23 de março, com as seguintes atividades: 

 

I - Hotéis (CNAE n.º 5511-5/5512-3/7020-3); 

II - Pousadas (CNAE n.º 5511-5/5512-3); 

III – Serviço de alojamento em hostel (CNAE n.º 5590-6); 

IV - Clubes (CNAE n.º 9261-4); 

V - Náuticas/Marinas (CNAE n.º 9262-2); 

VI - Academias (CNAE n.º 9239-8/9261-4); 

VII - Parque de Diversão (CNAE n.º 9262-2). 

 

§ 1º - Hotéis, pousadas, hostels e similares que receberem pedidos de reservas para hóspedes 

que venham a realizar o abastecimento de alimentos e de combustível no município, devem solicitar 

autorização na Secretaria Municipal de Segurança. 
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Artigo 2º - Recomenda-se a suspensão: 

 

I - De frequentar praias, cachoeiras, ou espaço públicos; 

II - De que os sites Booking, Airbnb, e similares, não efetuem reservas de hospedagem. 

 

Artigo 3º - Não se aplica a recomendação da suspensão de prestação de serviços de farmácias, 

supermercados, padarias, comércios de abastecimento de alimentos e postos de combustíveis. 

 

          Artigo 4º - Como a suspensão tem efeitos temporários, os Alvarás de Licença e Funcionamento 

passarão a ter validade no momento que o presente Decreto seja revogado. 

 

Artigo 5º - As medidas previstas neste decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento. 

 

Artigo 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

                                                                                         São Sebastião, 18 de março de 2020.

  

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


