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Prefeitura Municipal de São Carlos 
 

ATA DE JULGAMENTO 490 
 

 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 Lojas Havan 
Departamentos referente ao cumprimento do Decreto Municipal 169/2020. 

          O representante da empresa, Sra. Katia Dornellas  declara que Com nossos cordiais 
cumprimento, a HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA,inscrita sob o CNPJ n° 
79.379.491/0074-39, com o endereço na Rodovia Washington luiz, km 23005 -Jardim 
Maracanã , utiliza-se do presente para expor e, rogando pela compreensão e corriqueira 
solicitude,ao final solicitar, pelo que segue Conforme consta do comprovante de inscrição 
e de situação cadastral da empresa HAVAN, este tem como como registro -Código e 
Descrição da Atividade Econômico Principal: "47.11-3-01- comércio varejista de 
mercadorias em geral,com predominância de produtos alimentícios." Sendo assim,como a 
empresa comercializa os produtos considerados como essenciais pelos Decretos e Portarias 
Estaduais/Municipais ora editadas,esta autorizada a abrir sua unidade.. Salienta, que todas 
as obrigações relativas a taxas e demais tributos autorizativos, encontram-se devidamente 
quitados,bem como,com relação ao Alvará de Funcionamento.,resta devidamente 
concedido pelo competente Órgão. Assim Excelência,para que os prejuízos que hoje já se 
fazem irreparáveis serem minimamente atenuados,faz-se necessário o reconhecimento de 
condição legal autorizativa de funcionamento,havendo,se julgar necessário,a determinação 
das medidas protetivas inerentes pela Vigilância Sanitária. Desta forma, faz através do 
presente expediente constar as diretrizes acima consignadas,requerendo 
apreciação,acatamento e emissão de devida autorização de retomada de funcionamento.   
 
 
Parecer : Apresentar relatório com fotos e plano de trabalho sobre a comprovação que o 
estabelecimento se enquadrada local  como  supermercados e congêneres os 
estabelecimentos responsáveis por atividade essencial de venda de gêneros alimentícios, 
com os quais se garantem a segurança alimentar e a saúde da população,conforme 
Deliberação 7, de 1º-4-2020, do Comitê Administrativo Extraordinário Covid-19, de que 
trata o art. 3° do Dec. 64.864-2020. 
 
 
 
 
 
 
São Carlos, 01 de Maio de 2020 
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 Secretaria Municipal de Habitação                Procuradoria Geral do Município 
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