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Prefeitura Municipal de São Carlos 
 

 

ATA DE JULGAMENTO 145 

 

 Aos 09 dias do mês de Abril do ano de 2020, às 14h30, no Paço Municipal , 

reuniram-se a pedido da ,representantes do Comitê Emergencial de Combate ao 

Coronavírus para realizar o julgamento do recurso da empresa Casa das Bombas São 

Carlos Me referente ao cumprimento do Decreto Municipal 142/2020. 

     

 O representante do estabelecimento  Celso dos Reis  alegou  que Empresa atuante 

no ramo de bombas hidraulicas, manutenção de maquinas e equipamentos, conforme 

código CNAE 3314799 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS 

E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS NÃO ESPECIF e código CNAE 

4744005 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO 

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, solicita autorização de funcionamento, de 

acordo com o Manual de Orientação, pois atendemos Condomínios Verticais e 

Horizontais, onde existem famílias ali residindo e que necessita de água para 

abastecimento de seus reservatórios. Também comercializamos produtos químicos para 

tratamento de água de piscinas, onde essa atividade é ligada a higiene e saúde social, 

fundamental aos proprietários de piscinas para a devida limpeza física e química da água 

da piscinas e seu entorno, que evita a proliferação da Dengue e de outras enfermidades. 

 

Parecer :   :Deferido funcionamento da atividade de material de construção desde que 

cumpra as recomendações de que poderão funcionar com os serviços essenciais  de 

portas fechas ou com espaço reduzido, com agendamento e atendimento quando 

necessário e uma pessoa de cada vez. 

 

 

 

São Carlos,  09 de Abril de 2020 
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Comissão Especial dos Assuntos da COVID- 19 

 

 


