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Prefeitura Municipal de São Carlos 
 

 

ATA DE JULGAMENTO 183 

 

 Aos 15 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  Ótica Visão e Foco 

eferente ao cumprimento do Decreto Municipal 142/2020. 

     

 O representante do estabelecimento Marcos Maria  alegou que  Olá boa tarde !Como 

ótica, somos um serviço de saúde essencial, gostaríamos de reabrir nossa loja para poder 

atender a região em que esta estabelecida, pois temos um cuidado imenso com nossos 

clientes de uma forma geral, ate mesmo porque estamos localizados numa região carente 

da cidade e que necessita de nosso atendimento. Tomaremos as devidas precauções para 

não haver a disseminação do vírus Corona. Precauções: Antissepsia Assepsia do 

local,mesas, balcoes, cadeiras, óculos e todo o aparato que existe na loja Uso de máscaras  

Luvas de látex Álcool em gel Atendimento com portas semi-abertas Atendimento com 

agendamento prévio por telefone Atendendo então um cliente por vez Sem mais, 

Agradeçemos antecipadamente Óticas Visão&Foco 

 

 

 

     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  

 

São Carlos,  15 de Abril de 2020 
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