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ATA DE JULGAMENTO 490 
 

 Aos 12 dias do mês de Maio do ano de 2020, às 10h30, no Paço Municipal , 
reuniram-se a pedido da ,representantes do Comitê Emergencial de Combate ao 
Coronavírus para realizar o julgamento do recurso da empresa Lojas Havan 
Departamentos referente ao cumprimento do Decreto Municipal 169/2020. 

          O representante da empresa, Sra. Katia Dornellas  declara que Com nossos cordiais 
cumprimento, a HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA,inscrita sob o CNPJ n° 
79.379.491/0074-39, com o endereço na Rodovia Washington luiz, km 23005 -Jardim 
Maracanã , utiliza-se do presente para expor e, rogando pela compreensão e corriqueira 
solicitude,ao final solicitar, pelo que segue Conforme consta do comprovante de inscrição 
e de situação cadastral da empresa HAVAN, este tem como como registro -Código e 
Descrição da Atividade Econômico Principal: "47.11-3-01- comércio varejista de 
mercadorias em geral,com predominância de produtos alimentícios." Sendo assim,como a 
empresa comercializa os produtos considerados como essenciais pelos Decretos e Portarias 
Estaduais/Municipais ora editadas,esta autorizada a abrir sua unidade.. Salienta, que todas 
as obrigações relativas a taxas e demais tributos autorizativos, encontram-se devidamente 
quitados,bem como,com relação ao Alvará de Funcionamento.,resta devidamente 
concedido pelo competente Órgão. Assim Excelência,para que os prejuízos que hoje já se 
fazem irreparáveis serem minimamente atenuados,faz-se necessário o reconhecimento de 
condição legal autorizativa de funcionamento,havendo,se julgar necessário,a determinação 
das medidas protetivas inerentes pela Vigilância Sanitária. Desta forma, faz através do 
presente expediente constar as diretrizes acima consignadas,requerendo 
apreciação,acatamento e emissão de devida autorização de retomada de funcionamento.   
 
 
Parecer :Deferido parcialmente o funcionamento condicionado a venda produtos 
alimentícios que se garantem a segurança e a saúde da população, conforme  o 
Alvara de Licença para a atividade de Hipermercado e de acordo com a Deliberação 
7, de 1º-4-2020, do Comitê Administrativo Extraordinário Covid-19, de que trata o 
art. 3° do Dec. 64.864-2020. 
 
Vedado a atividade de comercio em geral ,produtos de variedades e demais ativiades 
constantes no Alvara de Licença que não são essenciais.  O estabelecimento somente 
poderá funcionar no espaço que foi demarcado e isolado para a venda de gêneros 
alimentícios de acordo com a vistoria realizada pelo Departamento de Fiscalização. 
 
Restrições: 
 
Os supermercados não devem ultrapasar o máximo de 5 (cinco) pessoas nos 
corredores abertos ou 1 (uma) pessoa cada 4 (quatro) metros quadradas da área livre 
do imóvel, e a capacidade total devera ser controlada pelo estabelecimento. Deverá 
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cada estabelecimento evitar filas no lado externo, sendo inclusive recomendado haver 
o controle no estacionamento dos locais, para evitar filas desnecessárias com 
aglomeração de pessoas. Os referidos locais poderão vetar a entrada de 
acompanhantes , inclusive crianças, salvo nos casos previstos em legislação especifica.  
Os supermercados, dependendo da falta de algum produto especifico, limitar a 
quantidade de venda de qualquer produto, desde que devidamente comunicado e 
avisado em local visível aos clientes. 
Quantidade mínima e rodizio de funcionários com distanciamento obrigatoriedade 
uso de mascaras, álcool gel e demais normas sanitárias 
 
Observar e cumprir o Decreto Municipal  182/2020 
 
Art. 1º Fica determinado, consoante ao disposto no Decreto Estadual nº 64.956, de 4 de maio de 2020, 
o uso obrigatório de máscaras de proteção facial, preferencialmente de uso não profissional, no interior 
de estabelecimentos que executem atividades essenciais, aos quais alude o § 1º do artigo 2º do 
Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020 c/c Decreto Municipal nº 120, de 20 de março de 
2020, por consumidores, fornecedores, clientes, empregados e colaboradores; Parágrafo único. Em 
relação aos clientes dos estabelecimentos mencionados no caput deverá ser obrigatório o uso de 
máscaras ao adentrar nestes estabelecimentos.  
 
Art. 2º Fica recomendado, em complemento ao disposto no Decreto Municipal nº 159, de 10 de abril de 
2020, o uso de máscaras de proteção facial, preferencialmente de uso não profissional, nos espaços de 
acesso aberto ao público, incluídos os bens de uso comum da população; § 1º O descumprimento do 
disposto neste artigo sujeitará o infrator, conforme o caso, às penas previstas nos incisos I, III e IX do 
artigo 112 da Lei Estadual nº 10.083, de 23 de setembro de 1998 - Código Sanitário do Estado, sem 
prejuízo: a) na hipótese da alínea “a” do inciso II, do disposto na Lei Federal nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor; b) em todas as hipóteses, do disposto nos 
artigos 268 e 330 do Código Penal. § 2º O uso de máscaras de proteção facial constitui condição de 
ingresso e frequência eventual ou permanente, nos recintos a que alude o artigo 1º, caput deste 
Decreto. § 3º As máscaras artesanais podem ser produzidas, forma de utilização e higienização 
segundo as orientações constantes da Nota Informativa nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS, e, 
conforme o disposto no Anexo I deste Decreto Municipal.  
 
 
São Carlos, 12 de Maio de 2020 
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