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ATA DE JULGAMENTO 564  
 

 Aos 08 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 Refrigas Comercio e 
Serviços de Refrigeração referente ao cumprimento do Decreto Municipal 169/2020. 

          O representante da empresa, Sr. Lair Assis  declara que ALTERAÇÃO DA ATA 
DE JULGAMENTO Nº 20., referente ao julgamento realizado no dia 31 do mês de Março 
do ano de 2020, na qual contou com o seguinte parecer:: "Deferido o funcionamento 
empresa, desde que haja o fechamento da porta principal da empresa para evitar entrada 
das pessoas, ficando isenta de qualquer sanção ou penalidade, cabe ressaltar que local 
deverá respeitar as recomendações e Decretos Municipais, referentes ao assunto." A 
REQUERENTE após a autorização constante na referida ATA, retomou as atividades 
adaptada nos termos acima, porém, desde então está sendo, constantemente, advertida 
pelos ilustres guardas municipais quanto ao possível fechamento e aplicação de multa em 
razão do procedimento de retirada dos equipamentos e peças na frente da loja, sem 
adentrá-la (passagem obstruída com faixas e sinalizações). O procedimento adotado pela 
requerente evita a aglomeração de pessoas e, ao mesmo tempo, impede a entrada dos 
clientes no estabelecimento. As vendas estão sendo realizadas à distância. Porém, em 
casos urgentes, os clientes vão até a frente da loja para apenas e tão somente retirar as 
compras, em alguns casos, sequer descem do carro, numa espécie de drive thru.. Vale 
destacar, novamente, que a sociedade tem por objeto a exploração comercial de máquinas 
e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórias, 
sistemas centrais de ar condicionado, entre outros. Nos termos do §9º, do art. 3º, da Lei 
13.979/20, fazem parte do ciclo da cadeia de suprimentos para as atividades essenciais, 
entre eles supermercados, hospitais, repartições públicas, postos de combustível, etc Desde 
o dia 28 de abril de 2020, através do Decreto Federal nº 10.329/2020, a atividade de 
refrigeração passou a ser considerada essencial: "XLVII - atividades de produção, 
distribuição, comercialização, manutenção, reposição, assistência técnica, monitoramento 
e inspeção de equipamentos de infraestrutura, instalações, máquinas e equipamentos em 
geral, incluídos elevadores, escadas rolantes e equipamentos de refrigeração e 
climatização;" Portanto, pedimos a gentileza de alterar a ATA de JULGAMENTO para 
incluir o procedimento de retirada das mercadorias pelos clientes sem adentrar no 
estabelecimento e observação de todas as recomendações sanitárias: distância de 1,5m 
entre cada cliente, higienização do local, máscaras, etc. Pede deferimento, com urgência!  
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Parecer : Deferido parcialmente o funcionamento estabelecimentos comerciais de 
assistência técnica de produtos eletroeletrônicos não estão atingidos pela medida de 
quarentena determinada pelo Dec. 64.881-2020. 

 
Restrições: Vedado o comercio e exposição de produtos. Quantidade mínima e 

rodizio de funcionários com distanciamento obrigatoriedade uso de mascaras, álcool gel e 
demais normas sanitárias e atendimento agendado de uma pessoa de cada vez e 
funcionamento com as portas fechadas. As entregas poderão pelo sistema delivery 

 
São Carlos, 08 de Maio de 2020 
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