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D E C R E T O 
Nº 8411/2021 

 
 

“Dispõe sobre Fase de Transição, no 
âmbito do Plano São Paulo, 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 os termos do Decreto Estadual n. 64.879, de 

20 de março de 2020, e dispõe sobre medidas para funcionamento dos serviços essenciais públicos e privados; 

 
D E C R E T A 

 
 

Artigo 1º - Ficam instituídas e regulamentadas no Município de São Sebastião as regras de 

funcionamento das atividades econômicas e sociais, de acordo com a Fase de Transição, frente a pandemia da COVID-

19: 

 
§ 1º - Fica autorizado o funcionamento dos estabelecimentos comerciais até à 01h00 hora (uma hora), 

observados os limites estabelecidos no caput deste artigo, com exceção da data do Reveillon, que poderão 

funcionar 24h00 (vinte e quatro horas). 

 

§ 2º - Excetuam-se desta determinação: hospitais, clínicas, clinicas de reabilitação, farmácias, clínicas 

odontológicas, e estabelecimentos de saúde animal; hotéis, pousadas e similares, mercados, mercearias, delivery, 

padarias, serviços de segurança pública e privada, postos de combustíveis e loja de conveniência  

 
Artigo 2º - A venda de bebidas alcoólicas, por qualquer estabelecimento comercial, fica proibida das 

01h00 às 06h00. 
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Artigo 3º - 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 4º - As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento. 

 

Artigo 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário. 

 
São Sebastião, 20 de dzembro de 2021. 

 
 
 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


