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Prefeitura Municipal de São Carlos 
 

 

ATA DE JULGAMENTO 71 

 

 Aos 02 dias do mês de Abril do ano de 2020, às 14h30, no Paço Municipal, 

reuniram-se a pedido dos representantes do Comitê Emergencial de Combate ao 

Coronavírus para realizar o julgamento do recurso da empresa Sindicato dos 

Estabelecimentos Bancários de São Carlos  referente ao cumprimento do Decreto 

Municipal 142/2020. 

     

 O representante do estabelecimento Lauriberto Viganon alegou que conforme oficio 

25/2020 enviado a Prefeitura Municipal São Carlos S.P em 25/03/2020 e esta prevaricando 

com promessa de respostas a cada dia o Sindicato Bancários São Carlos S.P 

respeitosamente preocupados com a proliferação e contágio imediato devido à 

aglomerações na porta das agências  bancárias  a pedido de colaboradores,famílias e 

munícipes solicita  que seja analisado  o pedido para restringir o atendimento bancário 

para que seja mantido  apenas  o atendimento  restrito essencial, tal medida faz  limitar 

reduzindo as aglomerações na porta  das agências  bancárias  e ninguém  ficaria  sem 

sacar,pagar contas  e realizar  transferências em .nossos equipamentos. Estamos tendo 

diariamente solicitações de afastamentos por 14 dias em nossas agências bancárias por 

colaboradores com saúde de risco e sintomas do covid-19. Esclarecemos que em 

Araraquara e Matão, conforme decreto municipal as agências bancárias restringiram o 

atendimento ao público e cópia do decreto esta a disposição. Diante da demora na tomada 

decisão da PMSC em analisar a solicitação do pedido, e a falta de preocupação de nossa 

classe trabalhadora solicitamos que seja analisado nosso ofício respeitando a classe 

bancária humana trabalhadora. 

 

 

 

Parecer: O oficio esta sob análise do Jurídico da Prefeitura Municipal na questão da 

competência jurisdicional que o Município pode ter em relação ao funcionamento 

ou não das agências bancárias. Nesse momento que o Governo Federal ira liberar 

pagamentos as pessoas sem rendas e profissionais autônomos, que na maioria não 

possuem contas e nem acessos a computadores e internet, há de estudar uma forma 

alternativa do funcionamento das agências bancárias, pois sem o atendimento a 

essas pessoas, muitos podem até a sofrerem consequências como a ausência de 

alimentos e dinheiro para a sua sobrevivência e de suas famílias. 

  

Ressaltamos a importância de preservar a saúde dos funcionários e clientes. A 

Comissão esta recomendando ao Comitê de Crise e Governo que haja uma 

recomendação sobre o controle das filas externas, terminais e no interior dos 

bancos, bem haja um controle rígido no distanciamento entre as pessoas nas filas. 
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A princípio, entendemos ser inviável o fechamento imediato de atendimento ao 

público, uma vez que milhares de pessoas terão que ser atendidas para o 

recebimento de verbas para a sua sobrevivência. A Vigilância Sanitária poderá 

estipular condições de higiene para as agências. 

 

São Carlos, 02 de Abril de 2020. 
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