
  

 

 

 

 

 

 

“Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br 

1 

 

D E C R E T O  

Nº 7798/2020 

 

“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 das atribuições 

que lhe são conferidas por Lei; 

 

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), inclusive 

determinado o isolamento e quarentena de pessoas contaminadas ou suspeitas de contaminação, 

para evitar a propagação do COVID - 19; 

 

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 o Estado de Calamidade, nos termos do Decreto nº 7713/2020; 

 

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, 

relacionados ao “Novo Coronavírus” COVID-19; 
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CONSIDERANDO as projeções feitas pelo Ministro da Saúde, com possibilidade real de 

colapso do sistema de saúde; 

 

CONSIDERANDO o art. 93 da Lei Complementar 146/2011 – Estatuto do Servidor 

Público Municipal de São Sebastião – o qual determina que o servidor ou por absoluta 

impossibilidade daquele, um familiar, apresentar atestado de afastamento por motivo de doença 

perante o DRH; 

 

CONSIDERANDO as sete ADis (Ações Diretas de Inconstitucionalidade), apresentadas 

por partidos políticos e confederações de trabalhadores para discutir dispositivos da MP do 

governo perante o STF, tendo decidido pela suspenção dos artigos 29 e 31 da medida provisória 

do governo, sendo o primeiro artigo referente a restrição da possibilidade de considerar a 

contaminação por Covid-19 como doença ocupacional; 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º - Para enfrentamento da situação de calamidade pública fica determinado que os 

servidores que forem notificados positivos para o COVID-19, pelo Departamento de Vigilância 

Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde – SESAU, serão reconhecidos como doença 

ocupacional e as Comunicações de Acidente de Trabalho – CAT, serão encaminhadas para o 

Departamento de Recursos Humanos/Unidade de Saúde Ocupacional – USO. 

 

Parágrafo Único - Serão aplicadas as mesmas regras referidas no caput deste artigo 

aos servidores públicos que apresentam relação de parentesco ou ainda aqueles que sejam apenas 

contactantes de casos de pessoas que foram notificadas positivos do COVID – 19, que tenham de 

cumprir isolamento/quarentena. 

 

Art. 2º - Aos funcionários dos órgãos de administração indireta que são regidos pela 

Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, seguem o rito previsto na respectiva norma trabalhista, 

com as flexibilizações previstas nas ADIs números 6342, 6344, 6346, 6348, 6349, 6352 e 6354. 
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Art. 3°. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer 

momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município.  

 

Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

                                                             São Sebastião, 08 de maio de 2020. 

 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 

 


