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D E C R E T O  

Nº7882/2020 

 

“Dispõe sobre as normas de retorno gradativo da 
reabertura da economia no município de São 
Sebastião.” 

 

 

 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); 

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 65.088, de 24 de julho de 2020, que estende a quarentena até 10 de agosto de 2020; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 7876, de 31 de julho de 2020, que estende a 

quarentena até 10 de agosto de 2020; 

CONSIDERANDO que o retorno às atividades deve ocorrer de forma gradativa, cumprindo todas 

as restrições para o enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do COVID-19 (Novo 

Coronavírus), 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º - Fica instituída a permanência na Fase 3, do Plano de Reabertura Parcial da Economia, 

e autorizada a frequência de pessoas nas praias, com a utilização de cadeiras, guarda-sóis e similares, de uso 

particular. 

 

§ 1º - Os protocolos sanitários deverão ser seguidos e aplicados em todos os seguimentos e 

atividades conforme o Plano de Reabertura Parcial da Economia disposto no sítio eletrônico 

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/index.asp. 

§ 2º - Recomenda-se o isolamento social de idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas 

ou imunodeprimidas, conforme preconiza a Organização Mundial da Saúde, a ciência e a medicina. 

§ 3º - A fiscalização será realizada conforme a legislação vigente, especialmente, no Código 

Sanitário Estadual, na Legislação Municipal de Posturas e de Vigilância Sanitária. 

§ 4º - As medidas previstas neste decreto poderão ser reavaliadas pelo Comitê de Gestão de 

Crise. 
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Art. 2º - Fica autorizado o gozo das férias, licença prêmio e abonadas aos servidores públicos, 

que exercerem suas atividades em secretarias que prestarem serviços essenciais na área de saúde, limpeza 

urbana, segurança, departamento municipal de defesa civil, comunicação, assistência social e demais serviços 

prestados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Social e Fundo Social. 

 

§ 1º - Para a concessão do disposto no caput deste artigo, os secretários das pastas deverão 

observar a continuidade dos serviços essenciais prestados, nas respectivas Secretarias, para que não haja 

interrupção ou diminuição destes. 

 

§ 2º - Os servidores classificados como grupo de risco deverão continuar a realizar as atividades 

remotamente (Home Office) com o uso das tecnologias disponíveis, conforme solicitação da chefia imediata. 

 

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário. 

 

 

                                                                               São Sebastião, 07 de agosto de 2020. 

 
 
 
 
 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


