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Prefeitura Municipal de São Carlos 
 

 

ATA DE JULGAMENTO 132 

 

 Aos 13 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 Comercial J.A. Morais 

referente ao cumprimento do Decreto Municipal 142/2020 

     

 O representante do estabelecimento Denis de Morais  alegou que Trabalhamos na 

área de construção especificamente madeiramento e telhas, e sabemos que essa área não 

pode parar. Gostaria de solicitar se possível a autorização de atendimento ao publico, com 

controle de entrada por pessoas Agradeço pela atenção. Obrigada! ..  

 

 

Parecer : O estabelecimento enviou por email o Alvará de Licença constando de comercio 

de material de construção. 

 

O Comitê esclarece que, além daquelas citadas no Dec. 64.881-2020 (art. 2º, § 1º) e 

complementadas nas Deliberações 2 e 3, as lojas de materiais de construção, considerando 

que estas fornecem os produtos necessários para a realização de reparos civis 

emergenciais, bem como para manter o funcionamento da construção civil e indústria, 

ambas previstas na alínea “a”, do inc. II, da Deliberação 2, de 23-3-2020, deste Comitê, 

não estão abrangidas pela medida de quarentena, desde que observadas normas sanitárias 

no contexto do Covid-19 

 

Deferido parcialmente o funcionamento para o comercio de produtos necessários para a 

construção civil e industria, desde que observadas as normas sanitárias. 

 

São Carlos,  13 de Abril de 2020 
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Comissão Especial dos Assuntos da COVID- 19 

 

 


