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ATA DE JULGAMENTO 475 
 

 Aos 01 dias do mês de Maio do ano de 2020, às 10h30, no Paço Municipal , 
reuniram-se a pedido da ,representantes do Comitê Emergencial de Combate ao 
Coronavírus para realizar o julgamento do recurso da empresa Georgina Vieira Gonçalves 
Batista EPP referente ao cumprimento do Decreto Municipal 169/2020. 

          A representante da empresa, Sra. Georgina Batista  declara que Ao Comitê Emergencial de 
Combate ao Coronavírus de São Carlos, Considerando que o estabelecimento comercial 
EDUARDO’S - TEM DE TUDO, situado a Avenida São Carlos, nº1.408 – Centro, está 
desde o dia 21/03/2020 fechado, obedecendo ao Decreto Municipal nº 140, de 20 de março 
de 2020. Considerando que desde o dia 01/10/2019, conforme se pode comprovar no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e na última alteração contratual, a empresa ampliou 
suas atividades comerciais e tem legitimidade e autorização para vender diversos produtos 
alimentícios, de higiene pessoal e de limpeza, tais como: arroz, feijão, óleo, farinha de 
trigo, sal, açúcar, bolachas, água mineral entre outros itens que compõe a cesta básica de 
alimentos, bem como baldes, bacias, vassouras, rodos, pano de chão, flanelas, produtos 
para higienização, porta sabonetes líquido e/ou álcool em gel, papel higiênico e álcool em 
gel. Outrossim, atualmente a empresa tem como CNAE principal o de supermercados 
(47.11.3-02).  Considerando que a Empresa sempre atendeu todos os protocolos exigidos 
pela OMS – Organização Mundial de Saúde e pelas autoridades epidemiológicas do País. 
Considerando que Empresa esta preparada para atender todas as novas recomendações 
quanto a prevenção e o combate ao Coronavírus (COVID-19). Considerando que no dia 23 
de abril de 2020 o Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus se reuniu e considerou 
“que o local não vende gêneros alimentícios essenciais, como descrito no pedido, o 
Comitê indefere o pedido até que haja a comprovação da venda essencial de produtos 
alimeticios” Assim sendo, requer-se a realização, o mais breve possível, de vistoria para 
comprovação de que este comércio tem produtos alimentícios essenciais para venda e 
consequentemente, após essa confirmação, que seja autorizada imediatamente a abertura 
do comércio EDUARDO’S - TEM DE TUDO. Ademais, a requerente está à disposição 
para sanar eventuais dúvidas. EDUARDO’S - TEM DE TUDO AV. SÃO CARLOS, 1.408 
- CENTRO - CEP 13.560-010, SÃO CARLOS - SP - CNPJ: 66.673.856/0001-36 e IE: 
637.076.920.118.  
 
Parecer : No dia 01 de Maio de 2020 apresentou recurso e após vistoria foi verificado que 
o local possui o CNPJ para  a atividade de Supermercados e que providenciou a adequação 
na venda de produtos alimentícios que se garantem a segurança e a saúde da população. 
 
 Deferido o funcionamento condicionado a venda produtos alimentícios que se 
garantem a segurança e a saúde da população, com as seguintes restrições: 
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Os supermercados não devem ultrapasar o máximo de 5 (cinco) pessoas nos 
corredores abertos ou 1 (uma) pessoa cada 4 (quatro) metros quadradas da área livre 
do imóvel, e a capacidade total devera ser controlada pelo estabelecimento. Deverá 
cada estabelecimento evitar filas no lado externo, sendo inclusive recomendado haver 
o controle no estacionamento dos locais, para evitar filas desnecessárias com 
aglomeração de pessoas. Os referidos locais poderão vetar a entrada de 
acompanhantes , inclusive crianças, salvo nos casos previstos em legislação especifica.  
Os supermercados, dependendo da falta de algum produto especifico, limitar a 
quantidade de venda de qualquer produto, desde que devidamente comunicado e 
avisado em local visível aos clientes. 
Quantidade mínima e rodizio de funcionários com distanciamento obrigatoriedade 
uso de mascaras, álcool gel e demais normas sanitárias 
 
 
São Carlos, 01 de Maio de 2020 
 
________________________________          _________________________________ 
 Secretaria Municipal de Habitação                Procuradoria Geral do Município 
 e Desenvolvimento Urbano 
 
  ___________________________             __________________________________ 
 Câmara Municipal de São Carlos                  Sociedade Civil 
 
 
 
_________________________________________ 
Comissão Especial dos Assuntos da COVID- 19 
 
 


