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Prefeitura Municipal de São Carlos 
 

ATA DE JULGAMENTO 170 
 

 Aos 05 dias do mês de Maio do ano de 2020, às 08h30, 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 Sumirê  referente ao 
cumprimento do Decreto Municipal 142/2020. 

 
 O representante do estabelecimento Danilo Moretto informou que Prezados,A 
Sumirê São Carlos está trabalhando com diversos produtos essenciais de saúde e higiene 
como álcool em gel, máscaras, sabonetes, luvas e produtos de higiene em geral, se 
enquadrando no § 1º do artigo 3º do Decreto federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, 
que dispõe da seguinte redação, do qual segue também destacado:§ 1º São serviços 
públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades 
inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em 
perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como:(...)XII - 
produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por meio 
do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas. Estamos com 
uma demanda bastante alta desses produtos em nossa loja.Sendo assim, entendemos que 
esses itens são fundamentais para venda à população durante este período da pandemia do 
COVID-19 e, solicitamos, gentilmente, que avaliem a possibilidade de trabalharmos da 
seguinte forma:- Com controle de acesso dos consumidores, - Álcool em gel disponível 
para uso do consumidor e funcionários,- Quantidade limitada de consumidor dentro da 
loja, - Sem circulação de consumidor pela loja, - Funcionários da loja com máscara e 
luva,- Um corredor de gôndolas exclusivo com os produtos essenciais de higiene,- Se o 
consumidor solicitar outro tipo de produto, o funcionário que irá buscar na gôndola a 
entregará ao consumidor,- A loja toda sinalizada sobre os cuidados com a higiene e 
distância segura.Por enquanto, seguimos o Decreto Municipal nº 140, atendendo somente 
pelo Delivery, mas as pessoas estão nos pedindo para retirar na loja.Reforçamos que 
seguimos todas as orientações dos órgãos de saúde até momento para preservar a saúde de 
nossos funcionários.Aguardamos retorno sobre esta solicitação.Atenciosamente,Danilo 
Loretto (16) 99270-9814 
 
 
Parecer :  Foi apresentado plano de trabalho e o Alvara de Licença é para a atividade de 
comercio varejista de mercadorias 
 

Após análise  foi verificado que  o estabelecimento  não se enquadra como  
supermercados e congêneres os estabelecimentos responsáveis por atividade essencial de 
venda de gêneros alimentícios, com os quais se garantem a segurança alimentar e a saúde 
da população,conforme Deliberação 7, de 1º-4-2020, do Comitê Administrativo 
Extraordinário Covid-19, de que trata o art. 3° do Dec. 64.864-2020 foi constatado  
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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 
 
 Após pesquisas foi verificado que a atividade de perfumaria e comercio em geral 
não esta liberado o funcionamento 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 suas deliberações . 
 

Indeferido o funcionamento  ,  pois a atividade 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.. As vendas poderão 
ser online e as entregas pelo sistema delivery 
 

 
São Carlos, 05 de Maio de 2020 
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