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ATA DE JULGAMENTO 327 
 

 Aos 04 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 Casa Babas Criança Feliz 
referente ao cumprimento do Decreto Municipal 169/2020. 

      A representante da empresa, Sra. Tatiane Nunes  informa que CASA DAS BABÁS 
CRIANÇA FELIZ LTDA, inscrita no C.N.P.J. sob nº. 29.221.540/0001-87, com sede à 
Rua Célio Barbosa da Silva, nº. 194, Jardim Santa Paula – São Carlos/SP, C.E.P. nº. 
13.564-060, representada pela responsável legal Tatiane Nunes Oliveira Tosetto, vem 
perante a presente Comissão Especial dos Assuntos da Covid-19 do Município de São 
Carlos/SP expor e requerer o que segue: a) A requerente esclarece que o estabelecimento 
não realiza atividade de ensino escolar e sim de cuidados básicos para crianças de 0 a 5 
anos como “Babás” se utilizando de parâmetros adequados e seguros enquanto os pais e 
responsáveis exercem suas atividades profissionais;   b) Importante frisar que existe uma 
lacuna no instrumento legal (Decreto 140/2020) que não prevê autorização e nem tão 
pouco proibição de funcionamento de estabelecimentos de suma importância como o da 
requerente que apoiam diretamente o Sistema Municipal de Saúde em prol do cidadão; c) 
Que as instalações proporcionam ambientes adequados para o distanciamento social 
recomendado pelo Ministério da Saúde, pois são distintos com funcionários dedicados 
para no máximo três crianças por ambiente que contemplam ventilação natural e artificial 
em refeitório, berçários, sala de descanso, salas de TV e outros adequados para cada 
situação, tudo conforme determina a portaria nº. 321/88 do Ministério da Saúde e Portaria 
CVC 5/2013 constante no projeto nº. 13.850/2019 protocolado junto a VISAM para 
emissão de LTA pela requerente.  d) Que no local as profissionais (Babás) possuem  os 
Equipamentos de Proteção Individual recomendados pela Organização Mundial da Saúde, 
bem como dispõe de álcool em gel e outros produtos de limpeza para descontaminação do 
ambiente o mantendo sempre adequado; e) Que comprovadamente por documentos (carta 
de apelo dos Pais / Comprovantes de Registro em CTPS / Certidão de Nascimento das 
crianças), apenas 10 filhos de Profissionais exclusivamente do Setor da Saúde seriam 
matriculados no estabelecimento no prazo que antecede a liberação da abertura 
programada pelo Governo do Estado de São Paulo (20% da capacidade), haja vista se 
tratar de Técnicos em Radiologia e profissionais de Enfermagem que estão engajados na 
linha de frente no combate da Pandemia Coronavírus- Covid 19 e não tem com quem 
deixar os seus filhos comprometendo a importante presença destes nos Hospitais e 
Laboratórios da rede pública e privada do Município; f) Que pela escala de trabalho dos 
Pais, alguns em 12x36, fará com que a presença das crianças no estabelecimento seja 
escalonada facilitando o distanciamento social sem causar aglomeração de pessoas 
conforme orientações dos órgãos de saúde; Neste sentido requer seja deferido o presente 
requerimento para que haja o funcionamento da Casa de Babás Criança Feliz Ltda com no 
máximo 10 (dez) crianças obedecendo as regras de distanciamento social sem nenhum tipo 
de aglomeração e plano de contingência de higiene e saúde, bem como levando em 
consideração se tratar de atividade essencial para propiciar que os profissionais de saúde 
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possam desempenhar suas funções até o final da restrição de funcionamento dos 
estabelecimentos comerciais do Município. Termos em que, Pede e aguarda deferimento. 
São Carlos, 22 de Abril de 2.020.CASA DAS BABÁS CRIANÇA FELIZ LTDA 
 
Parecer : Foi apresentado o contrato  e demais documentações solicitadas,porém o 
Comitê não pode autorizar o funcionamento pelo fatos e motivos seguintes. 
 

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. 
 

Indeferido o funcionamento ,  pois a atividade de escolas, 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 64.920, de 6 de abril 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..  
 
São Carlos, 04 de Maio de 2020 
 
________________________________          _________________________________ 
 Secretaria Municipal de Habitação                Procuradoria Geral do Município 
 e Desenvolvimento Urbano 
 
 
 
  _____________________________             __________________________________ 
 Câmara Municipal de São Carlos                  Sociedade Civil 
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