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Prefeitura Municipal de São Carlos 
 

 

ATA DE JULGAMENTO 151 

 

 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 Estacionamento Conde 

referente ao cumprimento do Decreto Municipal 142/2020. 

     

 O representante do estabelecimento Vinicius Bonfim alegou que é  brasileiro, casado, microempreendedor individual, portador da Cédula de Identidade nº 48722875-3, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/SP sob nº 421.178.548-

69, email: vinicius.170395@gmail.com, domiciliado na Rua Antônio Valério, n° 135, bairro Cidade Aracy, São Carlos/SP, vem, respeitosamente, querer a egrégia Secretaria Municipal, Autorização para retorno de atividade Venho por meu 

deste solicitar autorização para a empresa Estacionamento Conde, IM – 0073151; CNPJ: 27.213.617/0001-41; Rua: Conde do Pinhal, n° 1816, Centro, Exercer a atividade 5223100 (Estacionamento Rotativo Privado e Estacionamento 

Mensal Privado), pois na data de 08/04/2020, houve por parte da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, notificação com o intuito enquadrar a referida atividade dentro das quais foram atingidas pelo decreto 

140/2020, Publicado em 20/03/2020, determinando assim a suspensão da atividade. Porém a referida atividade de estacionamento não está entre as mencionadas no § 1° e 2° do decreto 140/2020, posteriormente retificado o § 1° pelo 

decreto 155/2020, que se encontra agora com a seguinte redação:“§ 1º o fechamento imediato do comércio em geral, de serviços de alimentação de consumo no interior do local, restaurantes, lanchonetes; bares; academias; cinemas; clubes 

de lazer; casas de festas e eventos; boates; buffet em geral e shoppings centers, cultos e celebrações religiosas e, congêneres; pelo prazo de 8 a 22 de abril de 2020”.“§ 2º a vedação de atividades que estimulem a circulação e aglomeração de 

pessoas inclusive em áreas públicas, como parques; praças e demais aparelhos públicos;”.Tal medida fere o princípio da legalidade previsto no art. 5º, inciso II, da Constituição Federal: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei” Logo se a referida atividade não se encontra dentre as mencionadas no decreto municipal, seja no § 1°, pois a atividade de estacionamento é classificada como serviço e no referido parágrafo são 

mencionados apenas os serviços de alimentação de consumo no interior do local, restaurantes, lanchonetes; bares; academias; cinemas; clubes de lazer; casas de festas e eventos; boates; buffet em geral e shoppings centers, cultos e 

celebrações religiosas e, congêneres. E também não podendo ser enquadrada como congênere de nenhuma dessas atividades.E mais, também não podendo ser encaixada nas atividades mencionadas no § 2°, pois não se trata de atividade que 

estimula a circulação ou aglomeração, mas sim é atividade auxiliar das atividades assenciais, como Cartórios e Bancos que se encontram nas imediações do estabelecimento, facilitando assim o acesso e locomoção de pessoas deficientes, 

infermas e idosos que se estão no grupo de risco da Covid-19, para que possam efetuar suas atividades bancarias e cartoriais o mais rápido possível evitando assim o risco de contagio.Sendo também necessário o retorno da atividade para 

que não haja posterior descumprimento de contrato com os clientes que se encontram na modalidade mensalista, e que já efetuaram o pagamento das respectivas mensalidades para os meses de abril, e posteriores.Destarte, requeiro a 

imediata autorização para o retorno do exercício da atividade 5223100 (ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS), como medida de mais lidima justiça. 

.  

 

 

 

Parecer :  Indeferido, pois a atividade de comercio em geral esta prevista como vedada 

no Decreto Municipal 140/2020 ,Decreto Municipal 145/2020 e Decreto Estadual 

64881/2020.A 

 

São Carlos,  09 de Abril de 2020 
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