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Prefeitura Municipal de São Carlos 
 

ATA DE JULGAMENTO 354 
 

 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 Shoemix São Carlos 
Calçados referente ao cumprimento do Decreto Municipal 169/2020. 

 
 

         O representante da empresa, Sr. Leonardo de Almeida declara que Declaração para 
Solicitação de Recebimentos de Carnês Eu Leonardo Ferraz de Almeida, portadora do 
CPF: 328,794,628-51 e do RG: 41365661-5, procurador da empresa SHOEMIX SÃO 
CARLOS CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA ,  CNPJ:19.262.279/0001-66 localizada 
no endereço Rua Jesuíno de Arruda, 1968. Diante desta declaração de pandemia de 
COVID 19 e a fim de colaborar com as medidas amplamente divulgadas para preservar a 
saúde de nossa comunidade e também de nossos colaboradores, visando também evitar a 
aglomeração de pessoas e a disseminação do Corona Vírus, estamos seguindo a risca as 
orientações que foram amplamente informadas.  Peço encarecidamente a Vossa Senhoria a 
autorização para que possamos efetuar o recebimento de nossos crediários na porta da 
Loja ou até mesmo com  horário marcado.  O crediário próprio representa 60% do nosso 
capital, e estamos em grave dificuldade financeira, pois não estamos tendo êxito nas 
vendas via delivery e também não estamos podendo receber as parcelas de crediário dos 
clientes. Diante desta situação infelizmente já realizamos a dispensa de 50% dos nossos 
colaboradores e precisamos urgentemente receber de nossos clientes para poder honrar 
com as rescisões. Pois além do desemprego enorme que essa crise está gerando, podemos 
ter problemas graves de não conseguir ao menos pagar as rescisões trabalhistas, o que 
seria desastroso.  Possuímos mais lojas na região, em Araraquara e Américo Brasiliense 
que estão permitido apenas o recebimento na porta da Loja diante de todas as medidas de 
segurança adotadas. Nós teremos o compromisso e comprometimento de apenas efetuar os 
recebimentos, realizar vendas somente em delivery, sendo assim estamos certos e iremos 
adotar todas as orientações de cuidados e prevenção divulgadas pelas autoridades 
competentes, em vista o cumprimento de todas as exigências legais. Criamos facilidades, 
como envio de boletos, pagamentos via cartão de crédito, mas o publico de crediário não 
sabe lidar bem com essas ferramentas e a maioria não está conseguindo efetuar os 
pagamentos, atualmente não conseguimos receber nem 20% do valor em aberto do mês de 
abril. Os clientes pedem para ir até a loja e efetuar o pagamento, pois isso está enraizado 
na cultura deles. Estamos com enormes dificuldades mas sabemos que com organização e 
bom senso venceremos essa pandemia. Crendo que podemos contar com a ajuda e bom 
senso de Vossa Senhoria, já agradeço e aguardo as orientações para esse caso.  
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Prefeitura Municipal de São Carlos 
 

 
 
 
Parecer :  Indeferido o funcionamento de portas abertas, pois a atividade de 
comercio em geral e prestação de serviços esta prevista como vedada no Decreto 
Municipal 140/2020 ,Decreto Municipal 145/2020 e Decreto Estadual 64881/2020 O 
local não possui alvará de licença para lotérica e banco.A atividade de 
correspondente bancário não consta pelo Decreto Municipal como autorizada para 
o funcionamento.As vendas deverão ser online e pelo sistema delivery( entregas). 
Existe sentença judicial da Vara da Fazenda Pública para a não liberação da 
atividade de serviços de cobranças de crediário par comércios em geral. 

 
 
São Carlos, 25 de Abril de 2020 
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 Secretaria Municipal de Habitação                Procuradoria Geral do Município 
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Comissão Especial dos Assuntos da COVID- 19 
 
 


