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Prefeitura Municipal de São Carlos 
 

ATA DE JULGAMENTO 316 
 

 Aos 25 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 Saint Gobain Distribuição 
Brasil  referente ao cumprimento do Decreto Municipal 169/2020. 

      A representante da empresa, informa que Boa tardeA Prefeitura de São CarlosA Saint-
Gobain Distribuição Brasil LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na 
Avenida Francisco Pereira Lope, 1701 – Bairro: Parque Santa Monica,  Cidade de São 
Carlos, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.840.986/0063-07 e Inscrição 
Estadual 637.368.309.119 nesse ato viemos pedir seu funcionamento neste período de 
quarentena do Corona vírus (Covid 19)Viemos requisitar a devida autorização pois, muitas 
pessoas necessitam de fazer obras em suas casas, e visto que temos com primícias o 
comprometimento com o nosso cliente, requisitamos aqui o nosso funcionamento pois em 
outros lugares, já a venda de materiais de construção já estão sendo feitas.Pedimos que nos 
ajudem nesta questão para podemos suprir a necessidade dos nossos clientes e também 
tenha visto a questão socioeconômica, pois se não vendermos ficará difícil o pagamento 
dos nossos colaboradores em geral.Nos comprometemos a tomar as devidas providencias 
abaixo:• Limitar o número de clientes em atendimento, evitando aglomeração de pessoas, 
e limitando o uso do espaço no estabelecimento, destinado ao atendimento de clientes a no 
máximo uma pessoa, para cada tres metros quadrados de área de venda;• Entregando 
máscaras de proteção aos funcionários, em atendimento ao público e fiscalizando o devido 
uso;• Disponibilizar o acesso, para uso de álcool em gel - 70% e/ou oferecer lavatório, 
guarnecido de pia, água, sabonete, papel tolha e demais utensílios de limpeza, aos seus 
clientes e funcionários, para a eficiente higienização das mãos;• Instalar barreiras físicas, 
de vidro, acrílico ou similar, de modo que sejam eficientes na proteção dos funcionários, 
em atendimento ao público se julgar ser necessário;• Promover a demarcação no solo, nos 
espaços destinados às filas de clientes em atendimento, para que permaneçam em espera a 
uma distância mínima de um metro, uns dos outros;Assim requisitamos devida autorização 
junto a Prefeitura da Cidade de São Carlos  e vamos proceder a todos os atos necessários 
ao fiel cumprimento deste pedido para o nosso funcionamento.No aguardo da devida 
autorização formalizada 
 
 
Parecer : Deferido funcionamento da atividade de material de construção desde que 
cumpra as recomendações de poderão funcionar com os serviços essenciais com redução 
de portas abertas ou com espaço reduzido 

A quantidade mínima e rodizio de funcionários com distanciamento obrigatoriedade uso 
de mascaras, álcool gel e demais normas sanitárias apresentar plano de trabalho 
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São Carlos, 25 de Abril de 2020 
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