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ATA DE JULGAMENTO 86 

 

 Aos 02 dias do mês de Abril 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 da empresa Limp Limp referente ao 

cumprimento do Decreto Municipal 142/2020. 

     

 O representante do estabelecimento Fabio Bontempi  alegou que diante da Ata de 

Julgamento nº. 41 desta R. Comissão que permite a reavaliação do pedido de atendimento 

presencial em seu estabelecimento, o requerente Fabio Bontempi, em sua loja do ramo de 

venda de produtos de limpeza e higiene pessoal Limp Limp, na Rua Desembargador Julio 

de Faria 673, vem requer a autorização para atender presencialmente seus clientes, na 

venda desses produtos específicos, informando que o atendimento será com acesso 

limitado e controlado de pessoas sendo até uma de cada vez, sem a formação de fila ou 

aglomeração, e com disponibilidade de álcool em gel e água e sabão. para higienizar seus 

clientes, bem como demais cuidados exigidos pela legislação.pertinente..Insiste que 

conforme citado no relatório da citada Ata de Julgamento nº. 41 desta R. Comissão, o 

Decreto Regulamentar Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020 permite em seu inciso 

XII a produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por 

meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, alimentos e 

bebidas.Outrossim, requer seja considerado o fato de as Lojas Americanas julgadas nas 

Atas de Julgamento nºs 01 e 02 desta R. Comissão, terem seus pedidos de autorização 

deferidos para atendimento presencial controlado, para a venda de produtos de limpeza e 

higiene pessoal, os mesmos comercializados pela Loja Limp Limp. do requerente..P.  

DeferimentoSão Carlos, 01 de abril de 2020Fabio Bontempi 
 

 

 

 

a) Parecer :  Deferido o funcionamento do comercio e produtos de limpeza,higiene 

pessoal,alcoolgel, desde que haja o controle de acesso de um cliente de cada vez e 

que se cumpra as  recomendações do Ministério da Saúde , principalmente em 

evitar a aglomeração de pessoas. 

 

 

São Carlos,  03 de Abril de 2020 
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