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Prefeitura Municipal de São Carlos 
 

ATA DE JULGAMENTO 510 
 

 Aos 02 dias do mês de Maio do ano de 2020, às 08h30, no Paço Municipal , 
reuniram-se a pedido da ,representantes do Comitê Emergencial de Combate ao 
Coronavírus para realizar o julgamento do recurso da empresa Construtora e Imobiliária 
Casa Azul  e referente ao cumprimento do Decreto Municipal 169/2020. 

          O representante da empresa, Sr. Sergio Souza  declara que  A empresa solicitante, 
presta serviços no ramos da construção civil, na comarca de São Carlos, tendo como sua 
atividade a construção de casas e a negociação imobiliária de pequenos imóveis.Neste 
sentido, tendo em conta a deliberação 3, de 24/03/2020, do Comitê Administrativo 
Extraordinário Covid-19, de que trata o artigo 3º do Decreto 64.864-2020, vem solicitar a 
abertura de funcionamento controlada de nossa sede e pequena imobiliária, conforme 
plano de ação a seguir. Seu plano de ação, para controle da propagação da patologia CID 
B34.2, que se trata da Infecção por Coronavírus de localização não especifica, de 
identificação como Covid-19, esta no atendimento por agendamento de seus clientes, bem 
como o atendimento de ate no máximo duas pessoas por vez, com fornecimento a nossos 
clientes de material para desinfecção, como detergente e álcool gel 70%, além da 
constante desinfecção do ambiente empresarial. Nossos colaboradores, tem a disposição 
mascara facial e demais EPIs, além de detergente e álcool gel 70% para sua desinfecção. 
Nossos clientes serão orientados sobre as medidas que estamos tomando, que servem tanto 
para sua como a nossa segurança, juntos vamos impedir a propagação da patologia do 
Covid-19. Muito obrigado pela atenção dispensada a nossa empresa. Cordialmente: Dr. 
Rodrigo Carlos Zambrano Advogado OAB/SP 395.988 
 
 

Parecer : Deferido parcialmente o funcionamento  de acordo com  Deliberação 8, 
de 3-4-2020, 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: 

 
Quantidade mínima e rodizio de funcionários com distanciamento obrigatoriedade  do 
uso de mascaras, álcool gel e demais normas sanitárias e atendimento agendado de uma 
pessoa de cada vez e funcionamento com as portas fechadas.  
 
  
São Carlos, 02 de Maio de 2020 
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