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D E C R E T O  
 

Nº  7826/2020 
 

 
“Dispõe sobre o horário de expediente em repartições 
públicas municipais.” 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito de São Sebastião, no exercício das atribuições que lhe confere a Lei 

Orgânica do Município de São Sebastião, 

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), de acordo com o Decreto 

Estadual nº 64.994 de 28 de maio de 2020, que estende a quarentena a partir de 01 de junho de 2020 ao dia 

15 de junho de 2020; 

CONSIDERANDO que o Decreto nº 7824/2020, de 29 de maio de 2020, dispõe sobre a 

extensão do Estado de Calamidade Pública no Município de São Sebastião, para 15 de junho de 2020, 

 

D E C R E T A: 

Artigo 1º - As Secretarias Municipais da Fazenda, Urbanismo, Meio Ambiente, Assuntos Jurídicos, 

Administração, Habitação e Regularização Fundiária retornarão ao atendimento público individual respeitando o 

horário de funcionamento de 05 horas diárias. 

 

Artigo 2º - Os secretários públicos municipais farão turnos de trabalho, respeitando as 05 horas 

diárias de funcionamento do serviços públicos municipais. 

 

Artigo 3º - Determina o retorno imediato dos servidores ocupantes dos cargos  de direção, chefia, 

assessoramento em geral e estagiários, que exercerão o seu trabalho respeitando o horário de funcionamento 

deste decreto e conforme determinação de seus respectivos secretários. 

 

Parágrafo Único. Os servidores classificados como grupo de risco deverão realizar suas 

atividades remotamente (Home Office) com o uso das tecnologias disponíveis, conforme solicitação de sua 

chefia imediata. 
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Artigo 4° - As Secretarias Municipais consideradas essenciais continuarão a exercer seus 

atendimentos em conformidade com os Decretos em vigor.  

 

Artigo 5° - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário. 

                                                                              

São Sebastião,  29  de maio de 2020. 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


