DECRETO
Nº 8075/2021

“Dispõe sobre a Fase Vermelha, no âmbito
Municipal, do Plano São Paulo.”

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, no exercício das atribuições
que lhe são conferidas por Lei,

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 65.487, de 22 de janeiro de 2021;

CONSIDERANDO que o Município de São Sebastião regrediu da Fase Laranja, para
Fase Vermelha do Plano São Paulo, o qual permite o atendimento presencial somente em
estabelecimentos comerciais essenciais,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica instituída no Município de São Sebastião a Fase Vermelha conforme o
Plano São Paulo, do Governo do Estado de São Paulo, frente a pandemia da COVID-19, do dia 25 de
janeiro de 2021 a 07 de fevereiro de 2021.
Art. 2º - São permitidas as seguintes atividades essenciais com atendimento presencial,
com seu horário de funcionamento conforme especificado no alvará municipal:

I.

Serviços gerais: lavanderia, serviços de limpeza, hotéis, pousadas e similares,
manutenção e zeladoria, oficina de veículos automotores e de bicicletas,
marinas e garagens náuticas (somente manutenção), serviços bancários
(incluindo lotéricas e agência de correios), serviços de call center, assistência
técnica de produtos eletrônicos, bancas de jornais, chaveiros, pet shop, óticas,;
concessionárias de serviços de água, energia elétrica e internet e serviços de
funerária;
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II.

Segurança: serviços de segurança pública e privada;

III.

Comunicação social: meios de comunicação social, inclusive eletrônica,
executada por empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e
imagens;

IV.

Construção Civil e indústria: sem restrições

V.

Logística: transportadoras, estabelecimentos e empresas de locação de
veículos automotores, transporte público coletivo, táxis, aplicativos de
transporte, serviços de entrega e estacionamento;

VI.

Saúde: hospitais, clínicas, farmácias, clínicas odontológicas, e estabelecimentos
de saúde animal;

VII.

Alimentação:

supermercados,

hipermercados,

minimercados,

açougue,

peixarias e padarias, loja de suplemento, quitandas, feiras livres.

VIII.

Restaurantes e similares: permitidos serviços de retirada no estabelecimento
(take out), entrega (delivery) e que permitam a compra sem sair do carro (drive
thru);

IX.

Abastecimento: cadeia de abastecimento e logística, produção agropecuária e
agroindústria, pesca, transportadoras, armazéns, postos de combustíveis e loja
de materiais de construção e tintas, distribuidora e revenda de gás.

§1°. Fica proibido:
a)

o consumo de alimentos e bebidas dentro dos estabelecimentos, previstos neste
artigo;

b)

o serviço de praia e a instalação na praia de guarda-sóis, cadeiras e similares por
restaurantes, hotéis e condomínios.
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§2º. Fica permitido os serviços de quarto nos hotéis, pousadas e similares, e vedado os
serviços de atendimento nos restaurantes.
Art.3º - O ambulante devidamente cadastrado no Município fica autorizado a exercer os
serviços de entrega (delivery), retirada no estabelecimento (take out); e que permitam a compra sem
sair do carro (drive thru), para tanto poderá manter seu carrinho estacionado na parte frontal de sua
residência.

Art.4º - A venda de bebidas alcoólicas somente é permitida após as 6h e até as 20h.
Art.5º - Os estabelecimentos liberados para funcionamento deverão observar os
protocolos sanitários a seguir:
I.

a utilização de máscaras de proteção individual pelos colaboradores e consumidores

no interior dos estabelecimentos;
II.

a aferição de temperatura na entrada de todos os estabelecimentos;

III.

na entrada e saída, assim como no interior do estabelecimento, deverão ser

disponibilizados álcool 70% líquido ou em gel para higienização das mãos;
IV.

o número de consumidores no interior do estabelecimento deverá ser limitado a 40%

(quarenta por cento) de sua capacidade, observando -se a distância mínima de 1,5 metro entre os
consumidores, com marcação indicativa no chão do estabelecimento;
V.

a proteção de vidro ou policarbonato em caixas e guichês, para separar

colaboradores de consumidores;
VI.

a higienização de máquinas de cartão de cartão (crédito e débito), bem como objetos

de utilização coletiva;
VII.

o estabelecimento deverá dispor de funcionário para orientação e verificação das

normas citadas.
Art. 6º - Todos os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços de atividades
não essenciais, não mencionadas no artigo 2º, somente poderão realizar atendimentos através de
telefone ou aplicativo, serviços de entrega (delivery) e que permitam a compra sem sair do carro
(drive thru), retirada no estabelecimento (take out) e atendimento virtual.
Art. 7º - Estão proibidas as atividades que possam gerar aglomerações.
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Art. 8º - Recomenda-se o isolamento social de idosos, gestantes, mães com recémnascidos e pessoas com doenças crônicas ou imunodeprimidas, conforme preconiza a Organização
Mundial da Saúde, a ciência e a medicina.
Art. 9º - O descumprimento das disposições contidas no presente Decreto acarretará a
aplicação de sanções administrativas, cíveis ou criminais previstas no Decreto Municipal nº 7794/2020,
especialmente, no Código Sanitário Estadual, na Legislação Municipal de Posturas e de Vigilância
Sanitária Municipal (interdição; lacração; apreensão de bens, equipamento ou estabelecimento;
cassação de alvará de licença e funcionamento).
Art. 10 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião, 25 de janeiro de 2021.

FELIPE AUGUSTO
Prefeito
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