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D E C R E T O 
 

Nº 8105 /2021 
 

“Dispõe sobre as normas de 
funcionamento de estabelecimentos e 
atividades comerciais no período do 
carnaval 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 da COVID – 19 (Novo Coronavírus); 

 

CONSIDERANDO as recentes determinações das autoridades do Estado de São Paulo, 

referente às medidas preventivas de combate à COVID – 19 (Novo Coronavírus), de acordo com o 

Decreto Estadual 65.502, de 05 de fevereiro de 2021, que estende a quarentena até 07 de março de 

2021, 

 

D E C R E T A: 
 
 

Artigo 1º - Fica mantida no período do carnaval, compreendido entre 12 de fevereiro 

(sexta-feira) e 17 de fevereiro (quarta-feira de cinzas), a permanência do município na Fase Laranja do 

Plano São Paulo. 

 

Artigo 2º - Os estabelecimentos e atividades comerciais incluindo ambulantes, marinas e 

garagens náuticas, poderão realizar os serviços das 06 (seis) horas as 23 (vinte e três) horas, conforme 

protocolos sanitários. 

 

Artigo 3º - Ficam proibidas no período previsto no artigo 1º : 

I. As concentrações e desfiles de agremiações e blocos carnavalescos; 

II. Atividades recreativas semelhantes a de carnaval. 
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Artigo 4º - Recomenda-se o distanciamento social de idosos, gestantes e pessoas com 

doenças crônicas ou imunodeprimidas, conforme preconiza a Organização Mundial da Saúde, a ciência 

e a medicina. 

 

Artigo 5º - O descumprimento das disposições contidas no presente Decreto incorrerá nas 

sanções administrativas, cíveis ou criminais previstas no Decreto Municipal nº 7794/2020, o qual dispõe 

que o não cumprimento dos termos, ensejará a aplicação das penalidades e sanções contidas na 

legislação de regência, especialmente, no Código Sanitário Estadual, na Legislação Municipal de 

Posturas e de Vigilância Sanitária (interdição; lacração; apreensão de bens, equipamento ou 

estabelecimento; cassação de alvará de licença e funcionamento). 

 

Artigo 6º - As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer 

momento. 

 

Artigo 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

                                                                            São Sebastião, 12 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito  


