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Prefeitura Municipal de São Carlos 
 

 

ATA DE JULGAMENTO 148 

 

 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 Domario comercio de peças 

Automotores referente ao cumprimento do Decreto Municipal 142/2020. 

     

 O representante do estabelecimento Mario Aparecido Lotumulo informou que  

Solicito a liberação do meu estabelecimento comercial, perante o art. 3° do Dec. 64.864-

2020, uma vez que minha firma se enquadra nas atividades essenciais (peças e acessórios 

para veículos automotores). 

 

 

Parecer :  O estabelecimento apresentou o Alvará de Licença enviado por email  para a 

atividade de comercio de varejo e de peças e acessórios usados . A Deliberação 8, de 3-4-

2020, do Comitê Administrativo Extraordinário Covid-19, de que trata o art. 3° do Dec. 

64.864-2020 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; 

 

Mediante ao exposto, opino pelo deferimento parcial do funcionamento, desde que haja o 

controle de acesso no local, sendo um cliente por vez e que as vendas sejam realizadas 

preferencial online e por entregas,bem como somente só haja a abertura das portas quando 

for necesário. 

 

São Carlos,  13 de Abril de 2020 
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