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RUA BELA CINTRA, 657, 9º ANDAR

PARECER n. 00360/2020/CJU-SP/CGU/AGU

NUP: 64510.015279/2017-13
INTERESSADOS: UNIÃO - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - ES P C EX
ASSUNTOS: ATIVIDADE DE APOIO - COVID 19

CONSULTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATIVIDADES DE APOIO. COVID-19.

Consulta do órgão assessorado sobre se atividades de apoio sediadas em órgão federal deverão
ou não submeter-se a decretos municipais e estaduais sobre as medidas de quarentena
referentes ao COVID-19 e funcionamento de atividades. ADPF-672/DF

1. Trata-se de processo administrativo encaminhado a esta CJU/SP, pela Escola Preparatória de Cadetes
do Exército, em 25/03/2020, com consulta sobre atividades de apoio e se devem submeter-se aos decretos estaduais e
municipais versando sobre medidas de quarentena referentes ao COVID-19 e funcionamento de atividades.

2. Consulta o órgão assessorado (seq. 3, Sapiens):

Escola Preparatória  de Cadetes do Exército,  sediada em Campinas/SP possui  contratos de
cessão de uso de exploração econômica para atividades de apoio de seus militares (barbearia,
cantina, alfaiataria, fotógrafo e Banco do Brasil).

A  atividade  é  exercida  dentro  de  um  Órgão  Federal,  porém,  a  dúvida  é  se  eles  devem
submeter-se  aos  decretos  estaduais  e  municipais  referentes  à  quarentena,  ou  seja,  devem
suspender as atividades também? Caso ocorra uma fiscalização da prefeitura e sejam multados
e/ou sancionados, a União conseguirá defendê-los?

Em anexo, remeto o Termo de Referência e Termo de Contrato de um dos contratos de cessão
de uso (barbearia), junto com o Diário Oficial de Campinas, que em seu Decreto n° 20.782
estabelece o período de quarentena de  23 MAR 2020 a 12 ABR 2020 no município  e  o
Decreto Estadual nº 64.881, que também estabelece a quarentena.

Respeitosamente,

Capitão Marcel

3. A instruir  o  processo administrativo,  constam os Decretos referidos acima,  bem como  termo de
referência e contrato 48/2017,  referentes à prestação de serviços de barbearia, com cessão de uso, no interior da
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Escola Preparatória de Cadetes.

4. É o relatório. 

5. Parecer nesta data pela justaposição de atribuições para enfrentamento do Covid-19, com atividades 
também   no  âmbito  da  Câmara  Nacional  de  Sustentabilidade/DECOR/CGU,  consistentes  na  a)  necessidade  de
finalização com urgência  da  3a edição do Guia Nacional de Licitações Sustentáveis com a atualização de todas as
normas e menção ao Covid-19 no Guia, atividade concluída pela CNS em sessão extraordinária realizada em  03/4 e, 
a partir dessa mesma data, por demanda Decor: b) análise jurídica das previsões mínimas de sustentabilidade que
sejam  garantidoras da saúde pública nas contratações Covid-19, atividade ainda  em andamento).  - nup XXXX

1. CONSIDERAÇÕES  INICIAIS

6. Salientamos que o exame aqui empreendido restringe-se aos aspectos exclusivamente jurídicos da
consulta, excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica, suas características, requisitos e especificações.

7. É mister sublinhar que parte das observações aqui expendidas não passa de recomendações, com
vistas a salvaguardar a autoridade administrativa assessorada, e não vinculá-la. Caso se opte por não as acatar, não
haverá ilegalidade no proceder, mas simples assunção do risco. O acatamento ou não das recomendações decorre do
exercício da competência discricionária da autoridade assessorada.

8. Por  outro  lado,  as  questões  que  envolvam  a  legalidade,  de  observância  obrigatória  pela
Administração,  serão  apontadas,  ao  final  deste  parecer,  como  óbices  a  serem  corrigidos  ou  superados.  O
prosseguimento do feito, sem a correção de tais apontamentos, sempre deverá ser motivado pelo administrador
público, sob sua integral e exclusiva responsabilidade, conforme preconiza o artigo 50, VII, e § 1º, da Lei nº
9.784/99.

2. DA ANÁLISE JURÍDICA

9. Versa a consulta sobre se  as atividades de apoio de militares do órgão assessorado, como barbearia,
cantina, alfaiataria, fotógrafo e Banco do Brasil,  exercidas dentro do órgão assessorado, que é federal, devem ou não
submeter-se aos decretos estaduais e municipais referentes à quarentena e se estas atividades de apoio deverão ser
suspensas.

10. A  resposta  é:  as  atividades  de  apoio  do  órgão  assessorado  deverão  submeter-se  aos  Decretos
municipais e estaduais que disciplinam medidas para o enfrentamento da pandemia.

11. O órgão  assessorado está  sediado em Campinas  e  naquela  municipalidade,  as  normativas  para  o
enfrentamento  da  pandemia  do  Covid-19  reconheceram  a  situação  de  calamidade  pública  (Decreto  municipal
20.782/2020, com inclusão de alterações posteriores):

DECRETO Nº 20.782, DE 21 DE MARÇO DE 2020

(Publicação DOM 22//03/2020 - Edição Extraordinária)

Declara situação de calamidade pública, estabelece regime de quarentena no Município de
Campinas,  e  def  ne  outras  medidas  para  o  enfrentamento  da  pandemia  decorrente  do
Coronavírus (COVID-19).

O Prefeito do Município de Campinas, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e,

Considerando a situação epidemiológica mundial e brasileira e a declaração de situação de
PANDEMIA pela Organização Mundial de Saúde - OMS em 11 de março de 2020;

Considerando a necessidade de ações de prevenção para evitar a ocorrência de transmissão e
óbitos por Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);

Considerando as atribuições inerentes ao poder de polícia sanitária, conferidas pelo art. 15,
inciso XX da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990;

Considerando  a  Lei  Federal  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 do Coronavírus responsável pelo surto de 2019;

Considerando a Portaria MS/GM nº 188 de 3 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência
em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo
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novo Coronavírus (2019-nCoV);

Considerando que a Câmara dos Deputados, em 18 de março de 2020, e o Senado Federal, em
20 de março de 2020, reconheceram a existência de calamidade pública relativamente à União
para os fins do artigo 65 da Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000;

Considerando a necessidade de adequação no âmbito municipal do disposto no artigo 65 da
Lei Complementar federal no 101, de 4 de maio de 2000;

Considerando o Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, da Presidência da República, que
regulamenta a Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as
atividades essenciais;

Considerando o Decreto nº 20.766, de 12 de março de 2020, que dispõe sobre a criação do
comitê municipal de enfrentamento da pandemia de infecção humana pelo novo Coronavírus
(COVID-19); e

Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e
contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, 

DECRETA:

  Art.  1º  Fica  decretado  estado  de  calamidade  pública  no  Município  de  Campinas,  para
enfrentamento  da  pandemia  decorrente  do  Coronavírus  (COVID-19),  de  importância
internacional. (nova redação de acordo com o Decreto nº 20.789, de 24/03/2020)

Art. 2º  Para o enfrentamento da calamidade pública, fica decretada quarentena no âmbito do
Município de Campinas, de 23 de março de 2020 a 12 de abril de 2020. (Prazo prorrogado

pelo Decreto nº 20.804, de 08/04/2020)

Art.  3º   Durante  a  quarentena estão  autorizados  a  funcionar  exclusivamente as  atividades
privadas indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim
considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a
segurança da população, tais como:

I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;

II - atividades de segurança privada;

III - transporte de passageiros por táxi ou aplicativos;

IV -  serviços  de  alimentação,  como restaurantes,  padarias  e  congêneres,  os  quais  devem
atender  exclusivamente  mediante  serviços  de  entrega;  (nova  redação  de  acordo  com  o

Decreto nº 20.789, de 24/03/2020)V - supermercados, atacadistas e comércios em geral que
vendam gêneros alimentícios e produtos de limpeza;VI - farmácias;

VII - serviços bancários, nestes incluídos as casas lotéricas;

 VIII - indústrias e fábricas, as quais deverão respeitar a capacidade máxima de 30% (trinta
por  cento)  em  seus  refeitórios;  (nova  redação  de  acordo  com  o  Decreto  nº  20.789,  de

24/03/2020)

IX -  hotéis,  pousadas  e  outros  meios  de hospedagem,  lavanderias  e  serviços  de  limpeza;
(acrescido pelo Decreto nº 20.789, de 24/03/2020)

X - serviços de entregas em geral; (acrescido pelo Decreto nº 20.789, de 24/03/2020)

XI - empresas transportadoras,  postos  de combustíveis  e  derivados,  armazéns,  oficinas de
veículos automotores, borracharias e serviços congêneres; (acrescido pelo Decreto nº 20.789,
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de 24/03/2020)

XII - empresas do ramo de construção civil com contratos administrativos em vigor com a
administração direta e indireta da Municipalidade de Campinas visando a realização de obras
públicas essenciais. (acrescido pelo Decreto nº 20.789, de 24/03/2020)

XIII - empresas do ramo de construção civil, devendo observar estritamente as normas da
autoridade sanitária; (nova redação de acordo com o Decreto nº 20.791, de 25/03/2020)

XIV - veterinárias e serviços de atendimento de pet , priorizando-se os serviços de entrega de
medicamentos e insumos, bem como de busca e retirada de animais; (acrescido pelo Decreto

nº 20.789, de 24/03/2020)XV - serviços de manutenção predial, elétrica ou hidráulica, nos
casos em que a não execução coloquem em perigo a saúde ou a segurança da população;
(acrescido pelo Decreto nº 20.789, de 24/03/2020)

XVI -  comércio  de insumos para empresas  do ramo de construção civil,  os quais  devem
atender exclusivamente mediante serviços de entrega; (acrescido pelo Decreto nº 20.789, de

24/03/2020)

XVII - comércio de insumos para oficinas mecânicas, os quais devem atender exclusivamente
mediante serviços de entrega. (acrescido pelo Decreto nº 20.789, de 24/03/2020)

§ 1º Não estão incluídos nos serviços de alimentação autorizados no caput e no inciso IV
deste artigo os bares, casas de eventos, cinemas, teatros e congêneres, os quais não poderão
funcionar  durante  a  quarentena.  (nova  redação  de  acordo  com  o  Decreto  nº  20.789,  de

24/03/2020

§  2º   As  atividades  autorizadas  a  funcionar  durante  a  quarentena  deverão  respeitar
estritamente as regras de vigilância sanitária.

Art.  4º   Durante  a  quarentena  fica  interrompido  o  serviço  regular  de  transporte  público
municipal, devendo a Secretaria de Transportes garantir atendimento mínimo à população.

Art.  5º   Os  serviços  públicos  municipais,  com  exceção  do  transporte  público  municipal,
durante a quarentena, continuarão a ser regulamentados pelos decretos municipais já editados
até o presente momento para o enfrentamento da pandemia de infecção humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19).

Art. 6º  Os titulares dos órgãos da administração direta, autarquias e fundações, no âmbito de
suas competências, poderão expedir normas complementares, relativamente à execução deste
decreto, bem como decidir sobre os casos omissos.

Art. 7º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Campinas, 21 de março de 2020

JONAS DONIZETTEPrefeito Municipal

PETER PANUTTOSecretário de Assuntos Jurídicos

CARMINO ANTONIO DE SOUZASecretário de Saúde

CARLOS JOSÉ BARREIROSecretário de Transportes

Redigido na Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e publicado no Gabinete do Prefeito.

CHRISTIANO BIGGI DIASSecretário Executivo do Gabinete do Prefeito

12. O Decreto 20.804, de 08 de abril de 2020, hoje publicado no Diário Oficial do Município, prorrogou o

https://sapiens.agu.gov.br/documento/406565727

4 of 10 14/04/2020 10:58



prazo de quarentena até o dia 22 de abril:

DECRETO Nº 20.804 DE 08 DE ABRIL DE 2020

(Publicação DOM 09/04/2020 p.01)

Dispõe sobre a prorrogação do prazo da quarentena prevista no Decreto nº 20.782, de 21 de
março de 2020, que declara situação de calamidade pública, estabelece regime de quarentena
no  Município  de  Campinas  e  define  outras  medidas  para  o  enfrentamento  da  pandemia
decorrente Coronavírus (COVID-19).

O Prefeito do Município de Campinas, no uso das atribuições que lhe são conferidas  

Considerando a situação epidemiológica mundial  e brasileira e  a declaraçãode situação de
PANDEMIA pela Organização Mundial de Saúde - OMS em 11 de março de 2020;

Considerando os Decretos nº 64.881, de 22 de março de 2020, do Governo do Estado de São
Paulo,  que  decreta  quarentena  no  Estado  de  São  Paulo,  no  contexto  da  pandemia  do
COVID-19 (Novo Coronavírus), e dá providências complementares;

Considerando o Decreto nº 64.920, de 06 de abril de 2020, do Governo do Estado de São
Paulo, que estende o prazo da quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de
2020, e dá providências correlatas;

Considerando  os  estudos  técnicos  epidemiológicos  realizados  pelo  Departamento
de Vigilância em Saúde - DEVISA, da Secretaria Municipal de Saúde; e

Considerando a necessidade de mitigar a disseminação descontrolada do novo Coronavírus
(COVID-19)  e  seu  impacto  no  sistema  público  e  privado  de  saúde,  visando  garantir  o
adequado atendimento médico à população.

DECRETA:

Art. 1º Fica prorrogado até o dia 22 de abril de 2020 o período de quarentena de que trata
o art.  2º do Decreto nº 20.782,  de 21 de março de 2020,  como medida necessária  para a
mitigação da disseminação do novo Coronavírus (COVID-19).

Parágrafo único. Na hipótese de surgirem novas justificativas sanitárias, o prazo previsto no
caput deste artigo poderá ser novamente prorrogado.

Art.  2º  Transcorrido o  prazo  da  quarentena de  que  trata  o  art.  1º  deste  Decreto,  a
Administração Pública Municipal regulamentará o retorno gradual das atividades não
essenciais.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Campinas, 08 de abril de 2020

JONAS DONIZETTEPrefeito Municipal

PETER PANUTTOSecretário de Assuntos Jurídicos

CARMINO ANTONIO DE SOUZASecretário de Saúde

CARLOS JOSÉ BARREIROSecretário de Transportes

Redigido  de  acordo  com  os  elementos  constantes  do  processo  administrativo  SEI
PMC.2020.00015435-74.

 CHRISTIANO BIGGI DIAS

 Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito

 RONALDO VIEIRA FERNANDES

 Diretor do Departamento de Consultoria Geral 
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13. Por sua vez, o Governo de São Paulo prorrogou a quarentena em todos os 645 municípios do Estado
para o período de 8 a 22 de abril de 2020. O Decreto Estadual nº  69.420 prorroga todas as medidas restritivas
(definidas por antecedente  Decreto nº 64.881) para as atividades comerciais e de prestação de serviços essenciais e
não essenciais, com o objetivo de evitar a proliferação do novo coronavírus.

DECRETO Nº 64.881,DE 22 DE MARÇO DE 2020, publicado no DOE, 23 de março
2020

Decreta quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do COVID-19 (Novo
Coronavírus), e dá providências complementares.

JOÃO DORIA, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições
legais,Considerando a Portaria MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, por meio da qual o
Ministro de Estado da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus;

Considerando que a Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, ao dispor sobre medidas
para o enfrentamento da citada emergência, incluiu a quarentena (art. 2º, II), a qual abrange a
“restrição de atividades  [...]  de maneira  a  evitar possível  contaminação ou propagação do
coronavírus”;

Considerando que, nos termos do artigo 3º, § 7º, inciso II, da aludida lei federal, o gestor local
de  saúde,  autorizado  pelo  Ministério  da  Saúde,  pode  adotar  a  medida  da
quarentena;Considerando que nos termos do artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Portaria MS nº 356, de 11
de  março  de  2020,  o  Secre-tário  de  Saúde  do  Estado  ou  seu  superior  está  autorizado  a
determinar a medida de quarentena, pelo prazo de 40 (quarenta) dias;

Considerando o disposto no Decreto federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, em especial o
rol  de  serviços  públicos  e  atividades  essenciais  de  saúde,  alimentação,  abastecimento  e
segurança;

Considerando a recomendação do Centro de Contingên-cia do Coronavírus,  instituído pela
Resolução nº 27, de 13 de março de 2020, do Secretário de Estado da Saúde, que aponta a
crescente propagação do coronavírus no Estado de São Paulo, bem assim a necessidade de
promover e preservar a saúde pública;

Considerando a conveniência de conferir tratamento uni-forme às medidas restritivas que vêm
sendo adotadas por diferentes Municípios,

Decreta:

Artigo 1º -  Fica decretada medida de quarentena no Estado de São Paulo,  consistente em
restrição  de  atividades  de  maneira  a  evitar  a  possível  contaminação  ou  propagação  do
coronavírus, nos termos deste decreto. Parágrafo único – A medida a que alude o “caput”
deste artigo vigorará de 24 de março a 7 de abril de 2020.

Artigo 2º - Para o fim de que cuida o artigo 1º deste decreto, fica suspenso:

I -  o atendimento presencial ao público em estabelecimen-tos  comerciais  e  prestadores de
serviços, especialmente em casas noturnas, “shopping centers”, galerias e estabelecimentos
congêneres, academias e centros de ginástica, ressalvadas as atividades internas;

II  – o  consumo local  em bares,  restaurantes,  padarias e  supermercados,  sem prejuízo dos
serviços de entrega (“deli-very”) e “drive thru”.

§ 1º - O disposto no “caput” deste artigo não se aplica a estabelecimentos que tenham por
objeto atividades essenciais, na seguinte conformidade:

1. saúde: hospitais, clínicas, farmácias, lavanderias e servi-ços de limpeza e hotéis;
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2. alimentação: supermercados e congêneres, bem como os serviços de entrega (“delivery”) e
“drive thru” de bares, restaurantes e padarias;

3. abastecimento: transportadoras, postos de combustíveis e derivados, armazéns, oficinas de
veículos automotores e bancas de jornal

4. segurança: serviços de segurança privada;

5.  comunicação social:  meios  de comunicação social,  inclu-sive  eletrônica,  executada  por
empresas jornalísticas e de radio-fusão sonora e de sons e imagens;

6. demais atividades relacionadas no § 1º do artigo 3º do Decreto federal nº 10.282, de 20 de
março de 2020.

§ 2º - O Comitê Administrativo Extraordinário COVID-19, instituído pelo Decreto nº 64.864,
de  16  de  março  de  2020,  deliberará  sobre  casos  adicionais  abrangidos  pela  medida  de
quarentena de que trata este decreto.Artigo 3º - A Secretaria da Segurança Pública atentará,
em caso de descumprimento deste decreto, ao disposto nos artigos 268 e 330 do Código Penal,
se a infração não constituir crime mais grave.

Artigo 4º - Fica recomendado que a circulação de pessoas no âmbito do Estado de São Paulo
se  limite  às  necessidades  imediatas  de  alimentação,  cuidados  de  saúde  e  exercício  de
atividades essenciais.

Artigo 5º  -  Este  decreto  entra  em vigor  em 24 de março de  2020,  ficando  revogadas  as
disposições em contrário, em especial:I – o inciso II do artigo 4º do Decreto nº 64.862, de 13
de março de 2020;II – o artigo 6º do Decreto nº 64.864, de 16 de março de 2020, salvo na
parte em que dá nova redação ao inciso II do artigo 1º do Decreto nº 64.862, de 13 de março
de 2020;III – o Decreto nº 64.865, de 18 de março de 2020.

Palácio dos Bandeirantes, 22 de março de 2020.

JOÃO DORIA

Gustavo  Diniz  JunqueiraSecretário  de  Agricultura  e  AbastecimentoPatrícia  Ellen  da
SilvaSecretária de Desenvolvimento EconômicoSergio Henrique Sá Leitão FilhoSecretário da
Cultura  e  Economia  CriativaRossieli  Soares  da  SilvaSecretário  da  EducaçãoHenrique  de
Campos  MeirellesSecretário  da  Fazenda  e  PlanejamentoFlavio  Augusto  Ayres
AmarySecretário  da  HabitaçãoJoão  Octaviano  Machado  NetoSecretário  de  Logística  e
TransportesPaulo  Dimas  Debellis  MascarettiSecretário  da  Justiça  e  CidadaniaMarcos
Rodrigues PenidoSecretário de Infraestrutura e Meio AmbienteCelia Kochen ParnesSecretária
de Desenvolvimento SocialMarco Antonio Scarasati VinholiSecretário de Desenvolvimento
RegionalJosé  Henrique  Germann  FerreiraSecretário  da  SaúdeJoão  Camilo  Pires  de
CamposSecretário da Segurança PúblicaNivaldo Cesar RestivoSecretário da Administração
PenitenciáriaAlexandre  Baldy  de  Sant’Anna  BragaSecretário  dos  Transportes
MetropolitanosAildo Rodrigues FerreiraSecretário de EsportesVinicius Rene Lummertz Silva
Secretário de Turismo Celia Camargo Leão EdelmuthSecretária dos Direitos da Pessoa com
DeficiênciaJulio SersonSecretário  de  Relações  InternacionaisAntonio  Carlos  Rizeque
MalufeSecretário  Executivo,  Respondendo  pelo  Expediente  da  Casa  CivilRodrigo
GarciaSecretário de GovernoPublicado na Secretaria de Governo, aos 22 de março de

DECRETO Nº 64.920,DE 6 DE ABRIL DE 2020, publicado no Diário Oficial do Estado
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SP de 07/04/2020:

Estende o prazo da quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, e dá
providências correlatas

JOÃO  DORIA,  Governador  do  Estado  de  São  Paulo,  no  uso  de  suas  atribuições
legais,Considerando as recomendações do Centro de Contingência do Coronavírus, instituído
pela Resolução nº 27, de 13 de março de 2020, da Secretaria da Saúde, eConsiderando  a
necessidade de conter a disseminação da COVID-19 e garantir o adequado funcionamento dos
serviços de saúde,

Decreta:

Artigo 1º - Fica estendido até 22 de abril de 2020 o período de quarentena de que trata o
parágrafo  único  do artigo 1º  Decreto  nº  64.881,  de  22  de  março  de  2020,  como medida
necessária ao enfrentamento da pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus), no Estado de
São Paulo.

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 6 de abril de 2020

JOÃO DORIA

Gustavo  Diniz  JunqueiraSecretário  de  Agricultura  e  AbastecimentoPatrícia  Ellen  da
SilvaSecretária de Desenvolvimento EconômicoSergio Henrique Sá Leitão FilhoSecretário da
Cultura  e  Economia  CriativaRossieli  Soares  da  SilvaSecretário  da  EducaçãoHenrique  de
Campos  MeirellesSecretário  da  Fazenda  e  PlanejamentoFlavio  Augusto  Ayres
AmarySecretário  da  HabitaçãoJoão  Octaviano  Machado  NetoSecretário  de  Logística  e
TransportesPaulo  Dimas  Debellis  MascarettiSecretário  da  Justiça  e  CidadaniaMarcos
Rodrigues PenidoSecretário de Infraestrutura e Meio AmbienteCelia Kochen ParnesSecretária
de Desenvolvimento SocialMarco Antonio Scarasati VinholiSecretário de Desenvolvimento
RegionalJosé  Henrique  Germann  FerreiraSecretário  da  SaúdeJoão  Camilo  Pires  de
CamposSecretário da Segurança PúblicaNivaldo Cesar RestivoSecretário da Administração
PenitenciáriaAlexandre  Baldy  de  Sant’Anna  BragaSecretário  dos  Transportes
MetropolitanosAildo  Rodrigues  FerreiraSecretário  de  EsportesVinicius  Rene  Lummertz
SilvaSecretário de TurismoCelia Camargo Leão EdelmuthSecretária dos Direitos da Pessoa
com DeficiênciaJulio SersonSecretário  de  Relações  InternacionaisAntonio  Carlos  Rizeque
MalufeSecretário  Executivo,  Respondendo  pelo  Expediente  da  Casa  CivilRodrigo
GarciaSecretário de GovernoPublicado na Secretaria de Governo, aos 6 de abril de 2020.

14. Sobre a competência dos Estados e Municípios em disciplinarem a matéria,  deliberou o Ministro
Alexandre  de  Moraes,  do   Supremo  Tribunal  Federal,  em  decisão  proferida  na  ARGUIÇÃO  DE
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 672 DISTRITO FEDERAL, na data de 08 de abril de
2020:

ADPF 672 / DF

CONCEDO PARCIALMENTE A MEDIDA CAUTELAR na arguição de descumprimento de
preceito fundamental, ad referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, com base no art.
21, V, do RISTF, para DETERMINAR a efetiva observância dos artigos 23, II e IX; 24, XII;
30,  II  e  198,  todos da  Constituição Federal  na  aplicação da  Lei  13.979/20 e  dispositivos
conexos,  RECONHENDO E ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA
CONCORRENTE DOS GOVERNOS ESTADUAIS E DISTRITAL E SUPLEMENTAR
DOS  GOVERNOS  MUNICIPAIS,  cada  qual  no  exercício  de  suas  atribuições  e  no
âmbito  de  seus  respectivos  territórios,  para  a  adoção  ou  manutenção  de  medidas
restritivas  legalmente  permitidas  durante  a  pandemia,  tais  como,  a  imposição  de
distanciamento/isolamento  social,  quarentena,  suspensão  de  atividades  de  ensino,
restrições  de  comércio,  atividades  culturais  e  à  circulação  de  pessoas,  entre  outras;
INDEPENDENTEMENTE  DE  SUPERVENIENCIA  DE  ATO  FEDERAL  EM
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SENTIDO CONTRÁRIO, sem prejuízo da COMPETÊNCIA GERAL DA UNIÃO para
estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, caso entenda necessário.
Obviamente, a validade formal e material de cada ato normativo específico estadual, distrital
ou municipal poderá ser analisada individualmente. Intimem-se e publique-se. Brasília, 8 de
abril de 2020.

15. Asseguradas   na  decisão  proferida  na  ADPF  672/DF  a  competência  concorrente  dos  Estados  e
suplementar dos Municípios para a adoção de medidas restritivas no âmbito de seus territórios, deverão estas ser
integralmente observadas naquele âmbito territorial.

16. As atividades elencadas no Decreto 3.725/2001 são expressamente referidas como de apoio:

Art. 12.  Não será considerada utilização em fim diferente do previsto no termo de entrega, a

que se refere o § 2o do art. 79 do Decreto-Lei no 9.760, de 1946, a cessão de uso a terceiros, a

título  gratuito  ou  oneroso,  de  áreas  para  exercício  das  seguintes  atividades  de  apoio

necessárias ao desempenho da atividade do órgão a que o imóvel foi entregue:

I - posto bancário;

II - posto dos correios e telégrafos;

III - restaurante e lanchonete;

IV - central de atendimento a saúde;

V - creche; e

VI - outras atividades similares que venham a ser consideradas necessárias pelos Ministros

de Estado, ou autoridades com competência equivalente nos Poderes Legislativo e Judiciário,

responsáveis pela administração do imóvel.

Parágrafo  único.   As  atividades  previstas  neste  artigo  destinar-se-ão  ao atendimento  das

necessidades do órgão cedente e de seus servidores.

No exercício  da autorização concedida pelo inciso VI, sobreveio  a  Portaria  Normativa n°
1.233/MD, de 11/05/2012, do Ministro da Defesa, com o seguinte teor:

Art. 1° Para efeito do disposto no inciso VI, do art. 12 do Decreto n° 3.725, de 10 de janeiro

de 2001, são consideradas atividades de apoio destinadas ao atendimento das necessidades

da administração central do Ministério da Defesa, dos Comandos da Marinha, do Exército e

da Aeronáutica, da Escola Superior de Guerra, do Hospital das Forças Armadas e de seus

respectivos servidores e militares, as seguintes:

I - barbearia e cabeleireiro;

II - alfaiataria, sapateiro, boteiro, confecção e venda de uniformes e artigos militares;

III - lavanderia;

IV - estabelecimento de fotografia e filmagem;

V - papelaria e livraria em estabelecimento de ensino e organização militar de saúde;

VI - ótica e farmácia em organização militar de saúde;

VII - posto de atendimento para financiamento, empréstimo, empreendimentos habitacionais,

consórcio e atividades correlatas e voltadas a assistência de militares e civis;

VIII - escola pública de ensino fundamental;

IX - promoção de intercâmbio social, recreativo, cultural, educacional, assistencial e cívico,

primordialmente entre os militares e seus familiares e entre estes e os demais segmentos da

sociedade; e

X - antena de telefonia móvel. (grifo nosso)

17. O  processo  administrativo  ora  em  exame  refere-se  à  contrato  de   atividade  de  apoio  de
barbearia e esta atividade não  encontra expressamente autorizado o seu funcionamento como sendo essencial
seja no Decreto Estadual,  seja no Decreto da Municipalidade. Assim, há de observar o órgão  assessorado as
normativas estaduais e municipais no tocante ao  enfrentamento  do Covid-19 também para a atividade de
apoio de barbearia, não sendo autorizado, no entendimento  jurídico acima exposto, o seu funcionamento como
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atividade de apoio ao órgão assessorado.

18. A Autoridade  refere-se  a  outras  atividades  de  apoio,  que  não são  objeto  de  contrato  deste
processo. Considerando tratar-se de questão de saúde pública recomendamos também não sejam objeto de
regular funcionamento no âmbito do  órgão assessorado (cantina, alfaiataria, fotógrafo e Banco do Brasil).

19. A adoção de entendimento diverso da presente orientação jurídica estará na assunção do risco
pela d. Autoridade.

CONCLUSÃO

20. Em  resposta  à  consulta  formulada,  pelos  motivos  expostos,  as  atividades  de  apoio  devem
submeter-se  aos  decretos  estaduais  e  municipais  versando  sobre  medidas  de  quarentena  referentes  ao
COVID-19 e não deverão funcionar no âmbito do órgão assessorado.
21. A adoção de entendimento diverso da presente orientação jurídica estará na assunção do risco
pela d. Autoridade.

Pela relevância da matéria, submeto à  d. consideração superior.

São Paulo, 09 de abril de 2020.

TERESA VILLAC

ADVOGADA DA UNIÃO

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 64510015279201713 e da chave de acesso 78166fdf

Documento  assinado  eletronicamente  por  TERESA  VILLAC  PINHEIRO,  de  acordo  com os  normativos  legais
aplicáveis.  A conferência  da autenticidade do documento está  disponível  com o código 406565727 no endereço
eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): TERESA VILLAC PINHEIRO. Data e
Hora: 09-04-2020 17:01. Número de Série: 1785508. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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