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D E C R E T O  

Nº 7726/2020 

 

“Objetiva a complementação do Decreto nº 7713/2020 

que dispõe sobre o Estado de Calamidade Pública no 

Município de São Sebastião e define medidas de 

contenção a pandemia provocada pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus).” 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, no exercício das atribuições que lhe 

são conferidas por Lei, considerando a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020; 

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 que a Câmara dos Deputados, em 18 de março de 2020, e o Senado Federal, 

em 20 de março de 2020, reconheceram a existência de calamidade pública para os fins do artigo 65 da Lei 

Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000; 

CONSIDERANDO as recentes determinações das autoridades do Estado de São Paulo, 

referente às medidas preventivas de combate ao COVID – 19 (Novo Coronavírus); 

CONSIDERANDO a baixa quantidade de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no 

Município de São Sebastião, 

 

D E C R E T A: 

 

Artigo 1º - Diante de erro material no Artigo 4º do Decreto nº 7713/2020, reorganizam-se os 

incisos em I, II, III e IV. 

 

Parágrafo único. Após a reorganização dos incisos, retifica-se a redação do Artigo 4º, inciso IV 

do Decreto nº 7713/2020: onde lê-se “no Decreto nº 7022/2020”, leia-se “no Decreto nº 7712/2020”“. 

 

Artigo 2° - Inclui-se no Artigo 4º, inciso II, do Decreto Municipal nº 7713 de 20 de março de 

2020, as alíneas abaixo descritas: 

II – A determinação de que: 

d) Fechamento de todos os estabelecimentos comerciais, salvo as exceções contidas no Decreto 

Municipal nº 7712, de 19 de março de 2020 e no presente Decreto. 
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e) O descumprimento à alínea “d” deste inciso e artigo acarretará na imediata perda de Alvará e 

Licença de Funcionamento, lacração e aplicação de sanções legais. 

f) As fiscalizações de competência da Prefeitura Municipal, incluindo o cumprimento do presente 

Decreto, passam a ser procedidas por todos os fiscais municipais concursados e que se encontram na ativa; 

 

Artigo 3° - Inclui-se no Artigo 4º, inciso IV, do Decreto Municipal nº 7713 de 20 de março de 

2020, as alíneas abaixo descritas: 

IV – A permissão de funcionamento das atividades abaixo, além das autorizadas no Decreto nº 

7712/2020: 

h) de lojas de conveniências, somente para a comercialização de produtos, sendo vedada a 

consumação no local; 

i) de lojas de materiais de construção, através de sistema delivery. 

 

Artigo 4º - Os estagiários terão suas atividades presenciais suspensas, a partir de 23 de março de 

2020, e poderão realizar suas atividades remotamente (Home Office) com o uso das tecnologias disponíveis, 

conforme solicitação de sua chefia imediata. 

 

Artigo 5º - A suspensão, por tempo indeterminado, da gratuidade de transporte público aos idosos 

a partir de 60 anos. 

 

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. 

 

 

                                                                               São Sebastião, 21 de março de 2020. 

 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


