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D E C R E T O  

Nº 7870/2020 
 

“Dispõe sobre a alteração e dá nova redação ao 

artigo 1º do Decreto nº 7826 de 29 de maio de 

2020, que dispõe sobre o horário de expediente 

em reaprtições 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 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 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 65.056, de 10 de julho de 2020, que estende a quarentena até 30 de julho de 2020; 

CONSIDERANDO que o Decreto nº 7862/2020, de 15 de julho de 2020, dispõe sobre a 

extensão do Estado de Calamidade Pública no Município de São Sebastião, para 30 de julho de 2020, 

 

D E C R ETA: 

Art. 1º- Altera e dá nova redação ao artigo 1º do Decreto nº 7826, de 29 de maio de 2020, 

conforme segue: 

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

Jurídicos, Administração, Habitação e Regularização Fundiária e Esporte retornarão ao atendimento público 

individual respeitando o horário de funcionamento de 05 horas diárias”. 

 

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor em 01 de agosto de 2020, revogando-se as disposições 

em contrário. 

São Sebastião, 28 de julho de 2020. 
 
 
 

FELIPE AUGUSTO 

Prefeito 


