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Prefeitura Municipal de São Carlos 
 

 

ATA DE JULGAMENTO 170 

 

 Aos 14 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 Lojas Sumirê  referente ao 

cumprimento do Decreto Municipal 142/2020. 

     

 O representante do estabelecimento Danilo Moretto informou que Prezados,A Sumirê São 
Carlos está trabalhando com diversos produtos essenciais de saúde e higiene como álcool em gel, máscaras, 
sabonetes, luvas e produtos de higiene em geral, se enquadrando no § 1º do artigo 3º do Decreto federal nº 
10.282, de 20 de março de 2020, que dispõe da seguinte redação, do qual segue também destacado:§ 1º São 
serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da 
comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a 
segurança da população, tais como:(...)XII - produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas 
presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas. 
Estamos com uma demanda bastante alta desses produtos em nossa loja.Sendo assim, entendemos que esses 
itens são fundamentais para venda à população durante este período da pandemia do COVID-19 e, solicitamos, 
gentilmente, que avaliem a possibilidade de trabalharmos da seguinte forma:- Com controle de acesso dos 
consumidores, - Álcool em gel disponível para uso do consumidor e funcionários,- Quantidade limitada de 
consumidor dentro da loja, - Sem circulação de consumidor pela loja, - Funcionários da loja com máscara e luva,- 
Um corredor de gôndolas exclusivo com os produtos essenciais de higiene,- Se o consumidor solicitar outro tipo 
de produto, o funcionário que irá buscar na gôndola a entregará ao consumidor,- A loja toda sinalizada sobre os 
cuidados com a higiene e distância segura.Por enquanto, seguimos o Decreto Municipal nº 140, atendendo 
somente pelo Delivery, mas as pessoas estão nos pedindo para retirar na loja.Reforçamos que seguimos todas as 
orientações dos órgãos de saúde até momento para preservar a saúde de nossos funcionários.Aguardamos 
retorno sobre esta solicitação.Atenciosamente,Danilo Loretto (16) 99270-9814 

 

 

 

 

 

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. Não foi enviado o Alvara de Licença, bem como não foi 

claramente especificado como serão o isolamento dos demais produtos da loja que 

não são essenciais.  O local somente poderá realizar as vendas por delivery( 

entregas) 

 

São Carlos, 14 de Abril de 2020 
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