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Prefeitura Municipal de São Carlos 
 

ATA DE JULGAMENTO 276 
 

 Aos 23 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 Leonice Aldrigth 
Gonçalves Me referente ao cumprimento do Decreto Municipal 169/2020. 

 
A representante da empresa, Sra. Fabrizia Gonçalves , informa que a loja de revenda é 
uma loja pequena, com uma quantidade mínima de clientes ao dia. Não tenho 
funcionários, fico na loja sozinha o dia todo. Estarei usando máscaras para atender o 
cliente e temos o álcool gel 70% conforme solicitado pela vigilância sanitária. Nosso 
atendimento será agendado uma pessoa de cada vez, sendo um atendimento rápido, pois já 
faço sempre um pré atendimento pelas redes sociais antes mesmo do atendimento 
presencial. Por ser um estabelecimento comercial que NÃO TEM AGLOMERAÇÃO DE 
PESSOAS, solicito a autorização para a abertura da loja. Desde já, agradeço a atenção 
dispensada. Atenciosamente  Fabrizia Gonçalves  

 
 
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, álcool gel 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.  
 
 
 
São Carlos, 23 de Abril de 2020 
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