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Prefeitura Municipal de São Carlos 
 

ATA DE JULGAMENTO 643 
 

 Aos 16 dias do mês de Maio 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 do estabelecimento São Carlos Clube 
para todos referente ao cumprimento do Decreto Municipal 169/2020. 

          O representante do estabelecimento, Sr. Marco Antonio Partel declara que Em 
virtude do fechamento do São Carlos Clube mediante pandemia do COVID19, viemos por 
meio desta carta, solicitar à Vossa Senhoria que analise a viabilidade de liberar 
parcialmente as atividades ao ar livre no São Carlos Clube nos seguintes locais: Pista de 
Saúde, Pista de Atletismo e Quadras de Saibro de Tênis. Nossa proposta é abrir o clube 
apenas para caminhadas ao ar livre nos locais acima mencionados e prática de tênis, sem 
contato físico no período das 7h às 10h para associados com idade acima de 60 anos e, 
demais idades a partir das 10h até 21h. Contamos atualmente com pontos de álcool em gel 
em todos os locais do clube, contudo, nos comprometemos m de evitar aglomerações. 
Cumpre-nos�scalizar a quantidade de pessoas presentes, a �car a limpeza de nossos 
ambientes e também de �a intensi observar que a prática de esportes aumenta a imunidade 
e promove equilíbrio emocional, o que é primordial nesse momento que estamos vivendo. 
Sem mais, registro meus votos de reconhecimento e agradecimento pelos esforços 
empreendidos por Vossa Excelência no combate desta Pandemia. 
 
PARECER: Preliminarmente informo que a Prefeitura Municipal possui a sentença 
através do Processo Digital 1003166-76.2020.8.26.0566 que o Municipio, deverá, por 
ora, prevalecer as regras do Decreto Municipal nº 140, que determinou o fechamento 
imediato do comércio em geral pelo prazo de 20 de março a 30 de abril de 2020, já 
que elaborado em consonância com as peculiaridades locais, de modo a evitar 
possível contaminação ou propagação do coronavírus na cidade, tendo em vista, 
ainda, a capacidade de atendimento de seu sistema de saúde. 
 
 Além disso existe uma sentença através do Processo Digital 1003307-
95.2020.8.26.0566 que o Municipio deve proibir a realização de passeatas, carreatas e/ou 
manifestações ou qualquer outro comportamento indevido que impliquem em 
aglomeração de pessoas e em contrariedade às recomendações técnicas, aos decretos 
e diretrizes emanadas pelo órgãos da saúde e pelo Governo Estadual e Municipal 
 
 O DECRETO ESTADUAL  Nº 64.975, DE 13 DE MAIO DE 2020 estipula em seu 
Art,. 1 que  - Os dispositivos adiante relacionados do artigo 2º do Decreto nº 64.881, de 22 
de março de 2020, passam a vigorar com a seguinte redação 
 
I – o inciso I: “I - o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e 
prestadores de serviços, especialmente em casas noturnas, “shopping centers”, galerias e 
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estabelecimentos congêneres, salões de beleza e barbearias, academias de esporte de 
todas as modalidades e centros de ginástica, ressalvadas as atividades internas;”; (NR) 
 
 

Indeferido o funcionamento, pois a atividade de escolas, academias,comércio em 
geral, de serviços de alimentação de consumo no interior do local, restaurantes, 
lanchonetes; bares; academias; cinemas; clubes de lazer; casas de festas e eventos; boates; 
buffet em geral e shoppings centers, cultos e celebrações religiosas e, congêneres esta 
vedada pelo Decreto Estadual nº 64.9975, de 13 de Maio de 2020, que alterou o 
Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020 e  Decreto Municipal nº 166 de 
21 de Abril de 2020 e sentença Mandado de Segurança- Projeto Digital 1003166-
76.2020.8.26.0566 Classe - Assunto Mandado de Segurança Cível - Abuso de Poder 
Impetrante: Lojas Tanger Ltda 
 
  
 
São Carlos, 16 de Maio de 2020 
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