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[ANÁLISE JURÍDICA EMPRESARIAL] Antecipação de Feriados - Impactos 

  

Olá, 
 
Bem-vindo ao INFORMATIVO JURÍDICO, 
análise jurídica produzida pelo SINCAMESP 
para ajudar à VOCÊ na gestão do seu negócio. 
Esperamos supere sua expectativa e que 
agregue valor ao seu negócio. Sucesso e ótima 
LEITURA.  
 
REINALDO MASTELLARO 
Presidente 
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1. INTRODUÇÃO 

A pandemia provocada pelo coronavírus (Covid19) entra numa nova fase, a da 

retomada da economia produtiva no segmento das atividades não essenciais 

desenvolvidas na cidade de São Paulo.  

O Plano São Paulo para reabertura de setores, dentre eles o comercio, durante a 

quarentena, foi resultado da atuação coordenada do Estado com os Municípios 

paulistas e a sociedade civil, com o objetivo de implementar e avaliar ações e 

medidas estratégicas de enfrentamento à pandemia decorrente da COVID-19 

Por meio do Decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020, publicado no Diário 

Oficial Estado de São Paulo (D. O. E. S. P.) da data de hoje (29), e que entrará em 

vigor em 1° de junho, o Governador João Dória, decretou a extensão da 

quarentema até 15 de junho de 2020, logo a retomadas das atividades não se 

dará imediatamente. . 

Neste contexto, através do INFORMATIVO JURÍDICO o SINCAMESP apresenta 

os aspectos que devem ser levados em conta e, como de costume, sugestão de 

providência que considera defensável. 

2. PAPEL DO SINCAMESP 

Primordialmente, é importante esclarecer que o papel do SINCAMESP encontra 

alguns limites legais, não podendo, por exemplo, cravar as medidas que devem 

ou não ser seguidas pela empresa, pois, o fazendo, extrapolaria suas atribuições 

como associação, contrariando a legislação de um modo geral e, ainda, atraindo 

para si responsabilidade que não lhe cabe, uma vez que as minúcias do pactuado 
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entre a empresa associada e as partes interessadas como colaboradores, 

fornecedores, sindicato, parceiros e outros compete somente à própria empresa 

e às pessoas com as quais contrata. 

Por oportuno, o SINCAMESP ressalta que trabalha intensamente para 

desenvolver serviços de melhor qualidade e eficiência para seus associados como 

a presente INFORMTIVO JURÍDICO, canal criado para tratar de questões 

recorrentes.  

Logo, a ANÁLISE JURÍDICA que segue visa externar o ponto de vista do 

SINCAMESP sobre o assunto cabendo à empresa acatar ou não, sob sua exclusiva 

responsabilidade. 

3. ANÁLISE JURÍDICA SINCAMESP 

 
 

Sem delongas, o novo Decreto Estadual impõe1, pré-requisitos para retomada 

das atividades prevendo que os municípios poderão autorizar mediante ato 

fundamentado de seu Prefeito a retomada gradual do atendimento ao público 

de serviços e atividades não essenciais. 

 

 

 
1 DECRETO Nº 64.994, DE 28 DE MAIO DE 2020 | Artigo 7º - Os Municípios paulistas inseridos nas fases 
laranja, amarela e verde, cujas circunstâncias estruturais e epidemiológicas locais assim o permitirem, 
poderão autorizar, mediante ato fundamentado de seu Prefeito, a retomada gradual do atendimento 
presencial ao público de serviços e atividades não essenciais. Parágrafo único - O ato do Prefeito a que alude 
o “caput” deste artigo incluirá determinação para que os locais de acesso ao público, inclusive os 
estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, que funcionem em seu território: 1. observem o 
disposto no Anexo III deste decreto; 2. adotem medidas especiais visando à proteção de idosos, gestantes e 
pessoas com doenças crônicas ou imunodeprimidas, à luz das recomendações do Ministério da Saúde e da 
Secretaria de Estado da Saúde; 3. impeçam aglomerações. 
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Referido ato exigirá a observância de protocolos específicos que serão efetivados  

após o fim da fase 1, classificada na cor vermelha, que ocorrerá a partir do dia 16 

de junho. 

 

Na fase 2, classificada na cor laranja, os estabelecimentos comerciais deverão 

limitar sua capacidade de atendimento em 20%; funcionar em  horário reduzido 

(4 horas seguidas); adotar protocolos padrões e setoriais específicos, que 

falaremos mais adiante, além de  adotar medidas especiais visando à proteção de 

idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas ou imunodeprimidas, à luz das 

recomendações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde; e por 

fim impedir aglomerações nas suas dependências.  

 

A cor de cada região do mapa é determinada por uma série de critérios, entre 

eles taxa de ocupação de UTIs e total de leitos a cada 100 mil habitantes.  
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Esses indicadores são avaliados junto com dados de mortes, casos e internações 

por Covid-19 para determinar a fase em que se encontra cada região. A cada 7 

dias será reavaliado. Depois, a cada 15 dias a região poderá se mover para fases 

menos restritivas. As fases poderão regredir conforme os indicadores sofram 

alterações. 

 

 
 

A cidade de São Paulo se enquadra na cor laranja (fase 2) do novo modelo de 

quarentena do estado. Assim, concluindo a análise do Decreto Estadual, 

destacamos que fica autorizado no âmbito dos Municípios que admitirem o 

atendimento presencial ao público em serviços e atividades não essenciais, 

mediante Resolução, Portarias ou Decretos dispor acerca de protocolos, de 

natureza recomendatória, alusivos ao funcionamento de estabelecimentos 

comerciais e prestadores de serviços, no contexto da pandemia da COVID-19.2 

 
2 DECRETO Nº 64.994, DE 28 DE MAIO DE 2020 | Artigo 8º - Ficam os Secretários de Estado, a Procuradora 
Geral do Estado e os dirigentes máximos das entidades autárquicas autorizados a dispor, mediante resolução 
ou portaria, no âmbito dos Municípios que admitirem o atendimento presencial ao público em serviços e 
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No âmbito da Prefeitura de São Paulo, será publicado Decreto, antes do dia 1° de 

junho, regulamentando os pré-requisitos necessários para que os setores 

privados obtenham autorização para reabertura.  
 

Em entrevista coletiva concedida no dia 28 de maio, Prefeito Bruno Covas, 

anunciou os pré-requisitos necessários para a solicitação da retomada segura da 

atividade econômica, cujas propostas serão analisadas pelas Secretarias de 

Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET) e da Saúde (SMS). Por 

enquanto, a cidade continua em quarentena. 
 

Para flexibilizar a quarentena na cidade, dois pré-requisitos básicos vão guiar a 

Prefeitura até a assinatura de um pacto de abertura com as associações setoriais:  
 

1) os setores precisam apresentar protocolos de saúde, higiene, de testagem, 

regras de autorregulação, regras para fiscalização, política de comunicação destas 

regras e proteção aos consumidores e funcionários; e, que 2) eles sejam validados 

pela Vigilância Sanitária.  
 

Dentre os setores já definidos, o comércio poderá apresentar propostas à 

Prefeitura, por meio das respectivas entidades representativas do setor 

econômico, que serão submetidas à análise da prefeitura e da Vigilância Sanitária 

antes de dar prosseguimento a reabertura dos estabelecimentos.  

  

 
atividades não essenciais, acerca das seguintes matérias: I – cessação, parcial ou total, da suspensão de 
atividades não essenciais da Administração Pública estadual, determinada pelo Decreto nº 64.879, de 20 de 
março de 2020, inclusive quanto ao teletrabalho independentemente, nesse último caso, do disposto no 
Decreto nº 62.648, de 27 de junho de 2017; II – protocolos, de natureza recomendatória, alusivos ao 
funcionamento de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, no contexto da pandemia 
da COVID-19. 
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Nesse sentido, as empresas, que quiserem contribuir, deverão enviar suas 

propostas ao SINCAMESP, por meio do e-mail sincamesp@sincamesp.com.br  

que ficará incumbido do envio à Prefeitura de São Paulo. 

4. CONCLUSÃO E SUGESTÃO DE PROVIDÊNCIAS 
 

Com efeito, tão logo finalizados os protocolos de saúde, higiene, de testagem, 

regras de autorregulação, regras para fiscalização, política de comunicação destas 

regras e proteção aos consumidores e funcionários, que serão estruturados nos 

próximos dias, o SINCAMESP enviará à Prefeitura, objetivando agilizar o processo 

de liberação das atividades.  
  

Dessa forma, durante a prorrogação da quarentena, estendida até o dia 15 de 

junho, serão discutidas as medidas sanitárias e a gradativa autorização para o 

funcionamento.  
 

Sem mais, certos de termos esclarecido o tema agradecemos a CONFIANÇA e 

permanecemos à disposição através de nossos canais, desejando SUCESSO e 

ÓTIMOS NEGÓCIOS. Seja um ASSOCIADO, faça parte da solução. 
 

JOSÉ LÁZARO DE SÁ 

OAB/SP nº 305.166 

JURÍDICO SINCAMESP 

 

SUELEN ALVES SANCHEZ 

OAB/SP nº 315.671 

JURÍDICO SINCAMESP 
 

#SINCAMESP  #SEJAPARTEDASOLUÇÃO   #REPRESENTATIVIDADE 
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