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São Pedro, 08 de abril de 2020. 
 

 
 

MEMORIAL SOBRE LEGISLAÇÃO EM VIGOR 
 

 

COVID19 
 

 
Após detalhado estudo sobre toda a legislação que ampara o fechamento 
das atividades não essenciais, em vista da Pandemia que obrigou ao 

isolamento social visando contenção da disseminação do vírus, em vigor 
encontram-se os Decretos Estaduais 64.881 de 22 de março de 2020 e 
64.920 de 06 de abril de 2020, ambos regulamentando atividades 

empresariais e comerciais. 
 

O município de São Pedro, através de seu Decreto Municipal 6.911 de 20 
de março de 2020, em complementação ao Decreto 6.909 da mesma data, 
editou a listagem de atividades essenciais que poderiam funcionar, 

excepcionando os seguintes seguimentos: 
 

I- serviços de saúde, assistência médica e hospitalar; 
II- consultórios médicos e odontológicos; 

III- escritórios advocatícios;  

IV- clínicas veterinárias; 

V- distribuição e  venda  de  medicamentos  e  gêneros  alimentícios,  como  

farmácias, drogarias, açougues, padarias, peixarias, mercearias, quitandas, 
mercados e supermercados, mediante controle de acesso para não gerar 

aglomeração de pessoa;  

VI- distribuição de água potável e gás;  

VII- postos de combustíveis e lojas de conveniência;  

VIII- serviços de telecomunicação e imprensa; 

IX- processamento de dados ligados a serviços essenciais; 
X- lojasde suprimentos de animal com venda de alimentos e medicamentos; 

XI- segurança privada; 

XII- oficinas mecânicas e serviços de guincho;  

XIII- agência bancárias e correios; 

XIV- serviços funerários.  

 
Art. 3º Os estabelecimentos que prestam atividades ou serviços não essenciais 

não poderão realizar atendimento presencial, de modo que deverão manter 
fechados os acessos do público ao seu interior. 

 

 

Também as atividades industriais foram excepcionadas, mantendo-se a 
regularidade de funcionamento, desde que respeitadas todas as 

recomendações da OMS para evitar o contágio.  
 



Escritório Jurídico Cosenza 
OAB/SP 6340 

 
Marcio André Cosenza Martins                                                                                                                  Beatriz do Prado Cosenza Martins          

         OAB/SP 149953                                                                                                                                               OAB/SP 217710                      

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Alameda dos Anapurus, 1919 – Moema – São Paulo – SP - CEP 04087-007 – Fone/Fax (11) 5533-2040 

Rua General Osório, 896 – Centro – São Pedro – SP – CEP 13520-000 – Fone/Fax (19) 3481-1874 

www.cosenzaadvogados.com.br 

 

Após várias reuniões com o Departamento Jurídico Municipal, Comitê de 
Crise, Prefeito Municipal, bem como com diversos requerimentos através 

de Ofícios protocolados e respondidos, a cidade de São Pedro, bem como 
seus empresários e comerciantes, obtiveram através do Decreto 6.920 de 

07 de abril de 2020, a flexibilização do fechamento dos estabelecimentos, 
tendo o município abraçado e seguido rigorosamente os termos do Decreto 
Estadual 64.920, abrangendo diversos setores do comércio que a partir 

desta data poderão exercer suas atividades com portar abertas. 
 

 
Nesse sentido, pela Deliberação Estadual nr. 5 de 27-3-2020 do Comitê 
Administrativo Extraordinário Covid-19, de que trata o art. 3° do Dec. 

64.881-2020, temos o seguinte para o município: 
 
 

Deliberações como medidas de prevenção no âmbito da Administração 
Estadual: 

 
Inciso único - o Comitê esclarece que, além daquelas citadas no Dec. 
64.881-2020 (art. 2º, § 1º) e complementadas nas Deliberações 2 e 3, as 

lojas de materiais de construção, considerando que estas fornecem os 
produtos necessários para a realização de reparos civis emergenciais, bem 

como para manter o funcionamento da construção civil e indústria, ambas 
previstas na alínea “a”, do inc. II, da Deliberação 2, de 23-3-2020, deste 
Comitê, não estão abrangidas pela medida de quarentena, desde que 

observadas normas sanitárias no contexto do Covid-19. 
 
Com essa decisão de seguir rigorosamente através do Decreto Municipal 

6.920, a integralidade das determinações estaduais estampadas no 
Decreto Estadual 64.920, o município flexibilizou as atividades do setor de 

materiais de construção, liberando para abertura todos os 
estabelecimentos que possuem licenciamento expresso neste ramo de 
atividade (CNAE), tais quais: comércio de material hidráulico, comércio de 

materiais elétricos, casa de tintas, entre outros que satisfaça referida 
exigência, mantendo-se sempre todas as recomendações da OMS para 
funcionar, ou seja, evitando aglomerações (observar número máximo de 

pessoas no interior dos estabelecimentos) uso de álcool gel, máscaras, 
lavagem de mãos, manter distanciamento entre pessoas, etc. 

 
Também, nos termos da listagem de atividades essenciais do Estado, 
permitiu-se a abertura de casas de reposição de peças automotoras 

(autopeças), bancas de jornais, estabelecimentos de assistência técnica 
para eletroeletrônicos, funcionamento de prédios comerciais, entre outros, 

conforme comunicação expressa que consta no site da Prefeitura 
Municipal de São Pedro. 
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Essas permissões constam da Deliberação Estadual nr. 8, cuja qual 
também passou a impedir que escritórios de advocacia e contadores 

atendam o público de forma presencial, passando a ser permitido somente 
o trabalho interno sem qualquer contato com clientes. 

 
A Deliberação Estadual nr. 8 de 03.04.2020 do Comitê Administrativo 
Extraordinário Covid-19, de que trata o art. 3º do Dec. 64.864-2020, 

assim foi publicada: 
 

Deliberações como medidas de prevenção no âmbito da Administração 
estadual: 

 

I - a medida de quarentena instituída pelo Dec. 64.881- 2020, não se aplica: 

a) às atividades internas de escritórios de advocacia ou contabilidade, com 

fechamento do ingresso do público ao seu interior, ressalvado o acesso dos 

clientes; 
b) ao funcionamento de prédios comerciais, sem prejuízo de eventuais restrições 

específicas incidentes sobre suas unidades; 

c) a estabelecimentos comerciais de peças e acessórios para veículos automotores; 

II - o Comitê reitera, nos termos, respectivamente, dos itens II, "b", e I de suas 

Deliberações 2, de 23-3-2020, e 7, de 01.04.2020, que a medida de quarentena 
não atinge a manutenção de serviços de entrega ("delivery") e "drive thru" por 

estabelecimentos comercias ou prestadores de serviço. 

 

Portanto, com a flexibilização alcançada após a investidura desta 
associação junto ao órgão publico municipal, devemos, comunicando a 
todos os associados que podem e devem a partir de hoje passar a exercer 

regularmente suas atividades, claro, observando-se os critérios de 
segurança, higiene e recomendações da OMS, orientar os associados 
que desejem abrir seus comércios, ainda que não estando no quadro de 

atividades essenciais, a procurarem o departamento jurídico de sua 
confiança, levando ao conhecimento do Poder Judiciário, as 

particularidades que permitam obter uma decisão favorável ao exercício 
da profissão, neste período de isolamento social. 
 

Era o que cabia a este Departamento Jurídico, atenciosamente 
 
 

 
MARCIO ANDRÉ COSENZA MARTINS 

OAB/SP 149953 


