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DECRETO N° 3.679, DE 07 DE AGOSTO DE 2020 

Dispõe sobre a alteração da data para 

retomada das atividades de Bares, 

Restaurantes e Similares e dá outras 
providências. 

RONALDO RVELIlr1O VENÂNCIO, Prefeito Municipal da Estância 
Climática de São Bento d Sapucaí, Estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais e nos terms do que dispõe a Lei Orgânica do Município, 

CONSIDERANDO nova fase de combate à pandemia do 
Coronavírus na Estância Climática São Bento do Sapucaí conforme estabelecido 
pelas autoridades sanitárias estaduais, possibilitando a retomada gradual e 
cuidadosa das atividades nãj essenciais no Município; 

CONSIDERANDO que o combate à pandemia e as medidas de 

prevenção são questões que devem ser enfrentadas por toda a Sociedade, e que o 
esforço para a superação da crise é de responsabilidade conjunta de governos, de 
empresas e de cidadãos; 

CONSIDERANDO que a adoção de protocolos sanitários auxiliará na 
prevenção e na contenção da disseminação da pandemia, possibilitando que se 
salve vidas e se evite a sobrecarga no sistema público de saúde municipal; 

CONSIDERANDO C) Decreto Federal n° 10.282, de 20 de março de 

2020, que regulamenta a Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os 
serviços públicos e as atividades essenciais; 

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual n° 64.881, de 22 de 
março de 2020, adotou a medida de quarentena em todo o Estado de São Paulo, 
para enfrentamento da crise, nos termos do inciso II do art. 2 0  da Lei Federal n° 

13.979, de 2020; 

CONSIDERANDO a instituição do Plano São Paulo pelo Decreto 
Estadual 64.994, de 28 de maio de 2020, que prevê uma atuação coordenada do 
Estado com os Municípios paulistas e a sociedade civil, com o objetivo de 
implementar e avaliar ações e medidas estratégicas de enfrentamento à pandemia 

decorrente da COVID-19; 

CONSIDERANDOque São Bento do Sapucaí é integrante da DRS-

XVII de Taubaté e, portanto, se enquadra na Fase Amarela do Plano São Paulo; 
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creto Municipal no 3.678, de 07 de agosto de 

CONSIDERANDOque o Governo do Estado de S ão Paulo estipulou a 

data de 08 de agosto de 2020 para início da nova quarentena da Fase Amarela na 

região, 

DECRETA: 

Art. 1 0 . Fica autorizado o atendimento ao público dos 

estabelecimentos listados no inciso 1 do art. 1 0  do Decreto Municipal n° 3.678, de 

07 de agosto de 2020, a partir do dia 08 de agosto de 2020. 

Parágrafo Único. A data para retomada das demais atividades 

previstas no Decreto supracitado permanece sendo no dia 10 de agosto de 2020. 

Aut. 20 .Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

São Bento do Spucaí, 07 de agostode 2020. 

1Ç~A,t 	u> 
RONALDO RTVELINO VENANCIO 

PrEfeito Municipal 

Registrado e publicado por afixação na sede da Prefeitura Municipal e arquivado no 

Cartório de Registro Civil, conforme artigo 68, § 1 0  da Lei Orgânica Municipal. Data 

supra. 	 ----..- 	. 
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