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D E C R E T O  

Nº 7712 /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, 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 1° - Ficam temporariamente suspensas, a partir das 00h00 de 21 de março de 2020, as seguintes 

atividades: 

I - Licenças dos guichês e boxes das agências de ônibus, banca de jornal e loja de produtos alimentícios, 

ponto de táxi, localizadas na rodoviária Municipal, excetuando-se o guichê da farmácia municipal, parada de ônibus 

municipais e intermunicipais. 

II - Atividades de pesca amadora como frete e turismo, bem como a atracação de embarcações nos píers, 

excetuando-se pesca artesanal, como: cerco-flutuante, rede de emalhe de fundo, rede de gancho e linha de mão. 

III - Licença e alvarás de ônibus e vans de turismo de um dia. 

 

Artigo 2º - Fechamento por prazo indeterminado, dos seguintes locais públicos: 

I – Balneário dos trabalhadores, inclusive quiosques, banheiros e estacionamento. 

      II - Banheiros públicos. 

      III – Quadras esportivas e CAE. 

 

Artigo 3º - Redução na circulação de veículos rodoviários urbanos (ônibus) em 50%. 

 

Parágrafo Único – Os horários serão divulgados no site da empresa e aplicativos 
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     Artigo 4º - Fica autorizado aos taxistas a parada para espera de passageiros em qualquer local do 

município, com exceção dos pontos fixos pré-estabelecidos em lei, desde que respeitem a legislação de trânsito. 

 

     Artigo 5°- Para fins do disposto neste decreto, a suspensão provisória dos alvarás por tempos 

indeterminado, das seguintes atividades, a partir das 00h00 de 21 de março 2020: 

 

I -  Restaurante; 

II - Bares; 

III - Lanchonetes; 

IV - Shoppings e Galerias; 

V - Estacionamentos; 

VI - Lojas e Magazines; 

VII - Sorveteria; 

VIII - Ambulantes; 

IX - Salão de beleza e afins;  

X – feiras de artesanato; 

XI – quiosques; 

XII - Óticas. 

 

§ 1º - Excetuam-se farmácias, comércios de instrumentos e materiais (para uso médico, cirúrgico, 

hospitalar e laboratórios), mercados, mercearias, delivery, pet shops, peixarias, açougues, padarias e distribuidoras de 

gás. 

 

§ 2º - O desrespeito por parte dos estabelecimentos mencionados estarão sujeitos ao cancelamento dos 

alvarás e demais cominações legais. 

 

 Artigo 6º - As medidas previstas neste decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento. 

 

Artigo 7º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir das 00h00 de 20 de março de 

2020. 

 

 

                                                                               São Sebastião, 19  de março de 2020.  

 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 

 


