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Prefeitura Municipal de São Carlos 
 

ATA DE JULGAMENTO 232 
 

 Aos 22 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 Dinhos Automóveis São 
Carlos Ltda  referente ao cumprimento do Decreto Municipal 169/2020. 

 
 O representante da empresa, Sr. Luis Baptista, informa que O representante do 
estabelecimento Sr Luiz Lourival Baptista, portador do CPF 175.502.318-93,  vem por 
meio deste solicitar a liberação para voltar o funcionamento da empresa, cujo CNAE é 
45.11/1-02, comercio de veículos. Informa que o atendimento ao clientes sera dará via 
telefone, whatsapp, e-mail , Facebook e instagran. Declara ainda que apos a venda  ou 
troca de veiculo, sera feita o agendamento para que o cliente receba o bem adquirido. 
reforça ainda que usara de todos os meios de precaução, tais como uso de álcool gel, 
mascaras e que os veículos serão higienizados tanto na compra, quando na venda.declara 
ainda que manterá meia porta fechada e que não haverá aglomeração de pessoas no 
local.atenciosamente 
 
 
Parecer : Deferido parcialmente o funcionamento de acordo  com  a Deliberação 3, 
de 24-3-2020, do Comitê Administrativo Extraordinário Covid-19, de que trata o art. 
3° do Dec. 64.864-2020 do Governo do Estado de São Paulo com as seguintes 
restrições: 
 
A quantidade mínima e rodizio de funcionários com distanciamento obrigatoriedade uso de 
mascaras, alcoolgel e demais normas sanitárias e atendimento agendado de uma pessoa 
de cada vez e funcionamento com as portas fechadas.O local devera solicitar autorização 
especifica e apresentar plano de trabalho. (Deliberação 8, de 3-4-2020, do Comitê 
Administrativo Extraordinário Covid-19, de que trata o art. 3° do Dec. 64.864-2020) 
 
 

São Carlos, 22 de Abril de 2020 
 
________________________________          _________________________________ 
 Secretaria Municipal de Habitação                Procuradoria Geral do Município 
 e Desenvolvimento Urbano 
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 Câmara Municipal de São Carlos                  Sociedade Civil 
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