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Prefeitura Municipal de São Carlos 
 

 

ATA DE JULGAMENTO 98 

 

 Aos 07 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 Pernambucanas referente ao 

cumprimento do Decreto Municipal 142/2020 

     

 O representante do estabelecimento Lilian Aparecida Esteves alegou A empresa 

Pernambucanas apresenta atraves deste recurso, os documentos relacionados a abertura de 

um caixa para pagamento de de faturas como correspondente bancario, e acesso ao 

terminal de pagamento em debitos na porta da loja.. Como correspondente bancarios que 

somos gostariamos de solicitar autorização para continuar a receber visto que com este 

documento todas as nossas lojas do país estão abertas pois possuimos este  contrato de 

prestação de serviços , assim como lotericas . Precisamos entregar uma via  do contrato 

para este orgão porerm o site não permite anexar foto e arquivo PDF, por gentileza nos 

orientar qual forma podemos apresentar este documento, procuramos o a secretaria não 

obtivemos exito pois está com fechada. Lilian Esteves 

 

 

 

 

Parecer : Indeferido, pois a atividade de comercio esta prevista como vedada no 

Decreto Municipal 140/2020 e Decreto Municipal 145/2020. O local não possui 

alvará de licença para lotérica e banco.A atividade de correspondente bancário não 

consta pelo Decreto Municipal como autorizada para o funcionamento. 

 

 

São Carlos,  07 de Abril de 2020 
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 Secretaria Municipal de Habitação                Procuradoria Geral do Municipio 
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Comissão Especial dos Assuntos da COVID- 19 

 

 


