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D E C R E T O 

Nº  7767/2020 

 

“Dispõe sobre a recomendação do uso de máscaras por 

empresas prestadoras de serviços no município, empresas 

de transporte público, táxi, transporte alternativo de 

passageiros e mercadorias, 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 que as medidas de controle, além de impedirem a disseminação do vírus, neste 

caso, contribuem para a economia e pela não interrupção da prestação dos serviços; 

 

D E C R E T A: 

    

Art. 1º- Recomenda-se que os prestadores de serviços como empresas de transporte público, táxi, 

transporte alternativo de passageiros e mercadorias e clientes e/ou usuários utilizem máscaras de proteção 

individual no exercício de suas funções, bem como recomendar o uso de máscaras de proteção por clientes para o 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19 (Novo 

Coronavírus).  

 

Art. 2º- Enquanto perdurar o estado de calamidade pública, fica estabelecido: 
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I - disponibilizar álcool líquido 70% ou álcool em gel 70% para uso dos clientes; 

II – proceder à higienização das máquinas de cartão e superfícies suscetíveis ao toque após a 

utilização de cada cliente; 

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

renovação do ar. 

 

Art. 3º - 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. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, na data de sua publicação. 

 

  

                   São Sebastião, 22  de abril de 2020. 

 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


