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D E C R E T O 

Nº 7766/2020 

 

“Dispõe sobre a determinação do controle, restrição e 

regulamentação da entrada de pessoas em agências bancárias e 

casas lotéricas no município, em razão da pandemia do COVID-19 

(Novo Coronavírus).” 

 

 

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

conferidas por Lei, e 

 

CONSIDERANDO o Estado de Calamidade, nos termos do Decreto nº 7736/3020, de 26 de março de 

2020; 

CONSIDERANDO os fatos públicos e notórios, de ampla divulgação pela mídia nacional e 

internacional, com relação à pandemia anunciada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, relacionado ao “novo 

coronavírus” COVID-19; 

CONSIDERANDO as projeções feitas pelo Ministro da Saúde, com possibilidade real de colapso do 

sistema de saúde; 

CONSIDERANDO os princípios republicanos de dever do Estado de garantir saúde a seus cidadãos; 

CONSIDERANDO os princípios constitucionais de promoção e preservação da dignidade da pessoa 

humana; 

CONSIDERANDO o dever constitucional de eficiência da Administração Pública; 

CONSIDERANDO as informações técnicas prestadas pelas autoridades de saúde; 

CONSIDERANDO que todos os estabelecimentos em funcionamento devem providenciar todas as 

medidas de higienização e atendimentos necessários, nos termos recomendados pelos protocolos do Ministério da 

Saúde; 

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a entrada quantitativa de pessoas de mesma família e 

ou de acompanhantes por mero passeio nas agências bancárias e casas lotéricas, tudo para evitar aglomerações de 

mais pessoas em tais estabelecimentos a fim de evitar o contágio e a disseminação da COVID - 19; 

 

D E C R E T A: 
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Art. 1º- Fica proibida a entrada de mais de uma pessoa da mesma família e/ou acompanhante, na 

mera condição a passeio, ao interior das agências bancárias e casas lotéricas. 

 

Páragrafo único - Considerando as projeções oficiais de aumento do número de vítimas da pandemia 

do Coronavírus - COVID-19 em todo o Estado de São Paulo, a Administração Pública Municipal reforça a 

determinação para que os estabelecimentos mencionados no caput deste artigo, que atenda à população, 

providenciem todas as medidas de higienização e atendimentos necessários recomendados pelo Ministério da 

Saúde, adotando ainda as seguintes providências. 

 

Art. 2º- Enquanto perdurar o estado de calamidade pública, determina: 

I – permitir somente a entrada de clientes que estiverem fazendo uso da máscara de proteção, que 

poderá ou não ser fornecida pela agência bancária ou casa lotérica;  

II - disponibilizar álcool líquido 70% ou alcool em gel 70% para uso dos funcionários e público em 

geral, logo nas entradas dos estabelecimentos; 

III - aumentar a frequência de limpeza e desinfecção de superfícies, equipamentos, materiais e 

objetos compartilhados pelas pessoas e funcionários, principalmente nas trocas de turnos; 

IV - manter distância mínima de 1,50m (um metro e meio) entre as pessoas; 

V - demarcar (sinalizar) no piso, com fita de auto adesão ou produto similar, de distância de, no 

mínimo, 50 cm (cinquenta centímetros) dos balcões de atendimento, observada a distância de 1,50m (um metro e 

meio) entre uma pessoa e outra; 

VI - instalar separadores confeccionados em acrílico nos caixas de forma a evitar o contato direto 

entre o funcionário e o cliente; 

VII – obrigatório o fornecimento de máscara de proteção a todos os funcionários, como equipamento 

de proteção individual (EPI), e assegurar quanto à sua utilização durante toda a jornada de trabalho, procedendo às 

trocas, atendendo as recomendações e orientações dos órgãos de saúde; 

  VIII – a partir da publicação deste decreto, se torna obrigatório o uso de máscara de proteção por 

funcionários.  

IX - a partir da 00h00 (zero hora) do dia 27 de abril de 2020, se torna obrigatório o uso de máscara 

de proteção por clientes nos estabelecimentos mencionados. 

 X – proceder à higienização de superfícies suscetíveis ao toque após a utilização de cada cliente; 

XI - manter a ventilação natural dos ambientes, preferencialmente com a finalidade de promover a 

renovação do ar; 

XII - manter disponíveis kits completos de higiene de mãos nos sanitários de clientes e de 

funcionários, utilizando-se sabonete líquido, álcool em gel 70% e toalha de papel não reciclável; 
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XIII - fazer a utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro sistema de controle eficaz, a fim 

de evitar aglomeração de pessoas dentro dos estabelecimentos, especialmente, no aguardo de atendimento; 

XIV - intensificar as ações de proteção aos funcionários e clientes e de outras medidas que se 

fizerem necessárias para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. 

XV - utilizar-se de todos os meios de comunicações internas, para alertar constantemente, as 

pessoas sobre as medidas de segurança preconizadas pelo Ministério da Saúde. 

 

Art. 2º - As agências bancárias e casas lotéricas conforme o disposto no art. 1.º deste Decreto 

deverão se atentar para que a entrada e permanência dos clientes no interior dos estabelecimentos se dêem de 

forma controlada por funcionário do estabelecimento para garantir orientação aos clientes a realizarem suas 

transações sem acompanhantes, principalmente, pessoas do grupo de risco e crianças. 

 

Art. 3º. A inobservância ao disposto neste Decreto sujeitará o infrator, pessoa jurídica ou física, 

naquilo que couber, à cassação do Alvará de Licença e Funcionamento, bem como às responsabilidades 

administrativas, cíveis e criminais correspondentes. 

 

Art. 4º - A fiscalização pelo cumprimento deste Decreto é concorrente pelos fiscais de posturas, 

fiscais sanitários, fiscais tributários e Guarda Civil Municipal da Prefeitura Municipal de São Sebastião. 

 

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com suas medidas sendo adotadas 

por tempo indeterminado, conforme orientações dos órgãos de saúde da União, Estado e Município. 

  

                   São Sebastião, 22  de abril de 2020. 

 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


