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DECRETO Nº 59.285, DE 18 DE MARÇO DE 2020 que suspende o atendimento presencial ao
público em estabelecimentos comerciais e o funcionamento de casas noturnas e outras
voltados à realização de festas eventos ou recepções
Excelentíssimo Senhor Prefeito

SINDICATO DOS HOSPITAIS, CLÍNICAS, CASAS DE SAÚDE, LABORATÓRIOS
DE PESQUISAS E ANÁLISES CLÍNICAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE
SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINDHOSP, entidade
sindical patronal localizada na R. 24 de Maio, 208, 13º andar, República, São Paulo SP, CEP 01041-000, inscrita no CNPJ 47.436.373/0001-73, na qualidade de

representante de Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde, Laboratórios de Pesquisas e Análises
Clínicas do Estado de São Paulo, e em virtude da publicação do Decreto acima epigrafado, que
dentre outras determinações suspende, no período de 20 de março a 5 de abril de 2020, o
atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais em funcionamento no
Município de São Paulo, com a obrigação de tais estabelecimentos comerciais manterem
fechados os acessos do público ao seu interior, se faz necessária a seguinte solicitação.

––

Como diversos Laboratórios de Análises Clínicas mantém unidades de atendimento
em Centros Comerciais e Shoppings Centers, em havendo o fechamento de tais
estabelecimentos, o prejuízo à população restaria evidente.
A área da saúde, neste momento de pandemia de COVID 19, tornou-se ainda mais
essencial.
Desse modo, solicito que seja efetuado esclarecimento e concedida a permissão para
a continuidade de funcionamento de Laboratórios de Análises Clínicas em Centros
Comerciais e Shoppings Centers a fim de que a população não seja prejudicada.

Renovamos, na oportunidade, expressões de elevada estima e consideração.
Atenciosamente

São Paulo, 20 de março de 2020.

Dr. Yussif Ali Mere Júnior – Presidente do SINDHOSP
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