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ATA DE JULGAMENTO 164 165 

 

 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  Mercadão dos Óculos loja 

1 e loja 2 eferente ao cumprimento do Decreto Municipal 142/2020. 

     

 O representante do estabelecimento  Jose da Silva alegou que aod Senhores do 

Comite Emergencial de Combate ao Coronavírus de São Carlos,A Rede de Óticas 

Mercadão dos Oculos, inscrita nos cnpj 22.311.639-0001/20 e inscrição municipal 

0068202 com sede na rua Nove de Julho número 1006 – cep 13560-042 na cidade de São 

Carlos, estabelecimento varejista de artigos de óptica, sob o CNAE 4774-1/100, subgrupo 

atividades relacionadas à saúde, preocupada com as questões de saúde pública 

relacionadas à pandemia do Cononavívus, dirige-se a  essa autoarquia para expor e 

requerer o seguinte: O fechamento das óticas na cidade de são Carlos está causando um 

colapso na saúde visual dos pacientes que precisam de seus óculos para viver, são 

médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, dentistas, motoristas profissionais 

mecânicos  e muitos outros profissionais que foram as óticas e agora não conseguem 

retirar seus óculos devido ao fechamento, pedimos encarecidamente que as óticas sejam 

enquadradas nos mesmos critérios das farmácias que são essenciais e podem atender 

mediante a contigenciamento e tomando todos os cuidados salutares necessários para 

saúde do paciente. Lembramos que óculos só são produzimos mediante a prescrição 

médica e que o fechamento indiscriminado irá sobrecarregar ainda mais o sistema de 

saúde na cidade de São Carlos.Nesse sentindo,  pensando no bem estar da população da 

cidade de São Carlos a Rede de Óticas Mercadão dos Oculos pleiteia a inclusão dessa 

ótica na lista dos estabelecimentos de serviços essenciais já que fornecem à população 

produto essencial para a saúde visual, assim classificado no item 2821 (óculos e lentes) do 

rol da Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA Certo de vossa apreciação para 

esse momento tão delicado.  

  

 

 

     Parecer :  Deferido o funcionamento parcialmente . Por se tratar de produto na 

área da saúde , com receita médica, entendo que tenho seu funcionamento parcial, 

atendendo somente receita médica, preferencialmente por meio eletrônico ou 

porentregas, e a retirada do produto na loja, caso necessário,individualmente com 

portas fechadas. Atendimento individual. A loja do Mercado devera estabelecer 

contato com o sindico do mercado Municipal para avaliar a situação de entrada de 

cada cliente, uma vez que o Mercado Municipal não pode abrir as portas, sendo 

apenas permitido a entrada controlada dos lojas que possuem autorização  
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São Carlos,  13 de Abril de 2020 
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