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D E C R E T O  

 
Nº 7804/2020 

 
 

“Dispõe sobre prorrogação do prazo das licenças 

do comércio ambulante e de artesanato no 

município de São Sebastião e dá outras 

providências". 

 

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 enfretamento 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 o Decreto Municipal nº 7800, de 09 de maio de 2020, que estende a 

quarentena até 31 de maio de 2020; 

CONSIDERANDO a suspensão das licenças para o comércio ambulante e de artesanato 

por prazo indeterminado conforme Decreto n° 7707/2020, acarretando em sério prejuízo econômico 

aos ambulantes e artesãos do município, 

D E C R E T A: 

Artigo 1°- Fica excepcionalmente prorrogado o prazo de vencimento de todas as licenças 

relativas ao comércio ambulante emitidas no ano de 2019 e de todas as licenças de artesãos 

cadastrados junto à Prefeitura de São Sebastião para até o dia 31 de dezembro do ano corrente. 

Parágrafo Único – A prorrogação de que trata o caput do artigo dispensa 

automaticamente a obrigatoriedade de renovação das licenças para o ano de 2020. 
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Artigo 2° - Os ambulantes ou artesãos que porventura tiverem recolhido as taxas de 

renovação da licença do ano de 2020 farão jus ao ressarcimento das mesmas mediante abertura de 

Processo Administrativo junto à Divisão de Tributação da Secretaria da Fazenda. 

Artigo 3°- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

São Sebastião, 12 de maio de 2020. 

 

 

 
FELIPE AUGUSTO 

Prefeito 


