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D E C R E T O  
 

Nº 7912/2020 
 

 
“Altera e dá nova redação ao artigo 1º do Decreto nº 
7870 de 28 de julho de 2020, que dispõe sobre 
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 65.143, de 21 de agosto de 2020, que estende a quarentena até 06 de setembro 

de 2020, 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 7893, de 23 de agosto de 2020, que estende a 

quarentena até 06 de setembro de 2020; 

 

CONSIDERANDO que o Município encontra-se na fase 3 de flexibilização e as 

demandas dos serviços públicos devem ser atendidas de forma eficaz. 

 

D E C R E T A: 

 

Artigo 1º - Altera e dá nova redação ao artigo 1º do Decreto nº 7870/2020, de 28 de julho 

de 2020, conforme segue: 
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“(...) 

 

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

Jurídicos, Administrativo, Habitação e Regularização Fundiária, Esporte, Governo, Turismo, Educação, 

Idoso e Deficiente, Obras, Planejamento e Gabinete, bem como as Fundações Municipais e Autarquias, 

retornarão ao atendimento público individual respeitando o horário de funcionamento de 06 horas 

diárias. 

 

§1º - Não se aplica o disposto no caput aos serviços essenciais de saúde, segurança, 

serviços públicos, assistência social, o departamento de comunicação, os departamentos de 

fiscalização, transporte público e o assessoramento do Comitê de Gestão de Crise (CGC);  

 

§2º - Será considerado como serviço essencial os serviços prestados pelo Município no 

Agiliza São Sebastião, nos termos da Lei nº 2724/2020, incluindo o Anexo Fiscal da Secretaria de 

Assuntos Jurídicos, objetivando o aperfeiçoamento da prestação de serviços para o atendimento aos 

munícipes de forma mais eficaz e eficiente e funcionará em dias úteis, das 08:00h. às 18:00h.”. 

 

Artigo 2º - As medidas previstas neste Decreto poderá ser reavaliadas a qualquer 

momento. 

 

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

disposições em contrário. 

 

                                                                    

São Sebastião, 31 de agosto de 2020. 

 
 
 
 

FELIPE AUGUSTO 
 

Prefeito 


