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Prefeitura Municipal de Pedreira 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

 
DECRETO Nº 3.152, DE 12 DE MARÇO DE 2021 
====================================== 

 
 

“Dispõe sobre a instituição de medidas emergenciais, de 

caráter temporário e excepcional, destinadas ao 

enfrentamento a pandemia de COVID-19, e dá outras 

providências.” 

 

 

 

HAMILTON BERNARDES JUNIOR, Prefeito Municipal de Pedreira, 

Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e 

 

 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 65.563, de 11 de março de 2021; 
 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de2020, 

que instituiu o Plano São Paulo; 

 

CONSIDERANDOos critérios do Plano São Paulo de retomada consciente 

da economia;  

 
CONSIDERANDO a necessidade de conter a disseminação da COVID-19, 

de garantir o adequado funcionamento dos serviços de saúde e de preservar a saúde 

pública; 
DECRETA 

 
Art. 1º Este decreto institui medidas emergenciais, de caráter temporário e 

excepcional, no âmbito da medida de quarentena instituída pelo Governo do Estado de 

São Paulo através dos Decretos nº 64.881, de 22 de março de 2020, e nº 64.994, de 28 

de maio de 2020, com o objetivo imediato de conter a transmissão e disseminação da 
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Parágrafo primeiro – As medidas emergenciais instituídas por este 

Decreto perdurarão pelo período de 15 a 30 de março de 2021 e consistem na vedação 

de: 

 
I – atendimento presencial ao público, inclusive mediante retirada no local, 

em bares, restaurantes, shopping centers, galerias e estabelecimentos congêneres e 

comércios varejistas de materiais de construção, permitidos tão somente os serviços de 

entrega e drive-thru; 

 

II – Realização de: 

 

a) Cultos, missas e demais atividades religiosas de caráter coletivo; 
b) Eventos esportivos de qualquer espécie. 
 

  III – Reunião, concentração ou permanência de pessoas nos espaços 

públicos, em especial nas praças e parques, sob pena de aplicação das penalidades 

cabíveis; 

 
  IV – desempenho de atividades administrativas internas de modo 

presencial em estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços não essenciais. 

 
  Parágrafo segundo – Para fins do disposto no inciso IV, consideram-se 

administrativas internas, toda atividade não necessária à efetiva prestação de serviços, 

comércio ou execução do objeto social da empresa. 

 
  Art. 3º - A Administração Pública Direta e Indireta implementarão, 

preferencialmente, a prestação de jornada laboral mediante teletrabalho, mantendo em 

jornada presencial o efetivo mínimo necessário para a manutenção e continuidade dos 

serviços públicos. 

 
  Parágrafo único – Ficarão suspensos os atendimentos presenciais ao 

público nas repartições públicas durante o período das medidas emergenciais de que 

trata este Decreto. 
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  Art. 4º - As aulas e demais atividades escolares no âmbito da Rede 

Pública Estadual de Ensino, bem como, no âmbito das instituições privadas de ensino, 

deverão observar as disposições do Decreto Estadual nº 65.384, de 17 de dezembro de 

2020, aplicáveis à fase vermelha de classificação do Plano São Paulo. 

 
  Parágrafo único – O Secretário Municipal de Educação poderá dispor, 

mediante resolução, sobre medidas temporárias destinadas à melhor adequação das 

disposições deste decreto à Rede Municipal de Ensino. 

 
  Art. 5º - Para o fim de restrições dos demais serviços e atividades em 

decorrência das medidas emergenciais instituídas por este Decreto, ficam mantidas as 

disposições do Decreto Municipal nº 3.144, de 05 de março de 2021, naquilo que não 

conflitarem com as normativas ora instituídas. 

 
Art. 6º As Forças de Segurança do Município de Pedreira estão 

autorizadas a fiscalizar o cumprimento das determinações deste Decreto.  

 
Art. 7º As medidas previstas neste decreto poderão ser reavaliadas a 

qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município.  

 
Art. 8º O descumprimento do previsto neste Decreto sujeitará o infrator às 

sanções previstas na Legislação Sanitária em vigor, bem como demais normas 

aplicáveis.  

 

Art. 9ºEste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.  
 

 

Pedreira (SP), 12 de março de 2021. 

 

 

HAMILTON BERNARDES JUNIOR 

Prefeito Municipal 
 
 

FÁBIO VINÍCIUS POLIDORO  
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Vice-Prefeito 

 
 

CELSO DALRI 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos  

 
 

ANA LÚCIA NIERI GOULART  
Secretária Municipal de Saúde  
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aplicáveis.  

 

Art. 9ºEste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.  
 

 

Pedreira (SP), 12 de março de 2021. 

 

 

HAMILTON BERNARDES JUNIOR 

Prefeito Municipal 
 
 

FÁBIO VINÍCIUS POLIDORO  
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