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DECRETO N°. 3.818, DE 12 DE MARÇO DE 2021. 

Dispõe sobre as medidas completares à "Fase 

Emergencial" adotada pelo Plano São Paulo, conforme 
disposições do Decreto Estadual n° 65.563, de 11 de 

março de 2021, no âmbito de São Bento do Sapucai e 
dá outras providências. 

ANA CATARINA MARTINS BONASSI, Prefeita Municipal da Estância 
Climática de São Bento do Sapucaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos do que dispõe a Lei Orgânica do Município. 

CONSIDERANDO, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas públicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos, na forma do artigo 196 da Constituição da República; 

CONSIDERANDO, a necessidade de se estabelecer um plano de resposta 
efetivo para esta condição de saúde de ampla repercussão populacional, preservando, quando 
possível, a saúde econômica do município; 

CONSIDERANDO, o aumento significativo dos casos de Coronavírus no 
município, 

CONSIDERANDO, as disposições do Decreto Estadual n° 64.994, de 28 de 
maio de 2020, 

CONSIDERANDO, as disposições do Decreto Estadual n° 65.563, de 11 de 
março de 2021, 

DECRETA: 

Art. 10.  Ficam definidas, por este Decreto, as medidas complementares à Fase 
Emergencial, determinada pelo Plano São Paulo, sendo proibido: 

1 - a realização de aulas presenciais na rede de ensino pública e privada no 
município, ressalvada a entrega de atividades e materiais, mediante 
agendamento prévio; 

II - a venda de bebidas alcoólicas no período das 20h00min às 05h00min, por 
qualquer tipo de estabelecimento. 

Art. 20.  Fica determinado o fechamento de todos os atrativos turísticos 
públicos ou privados, naturais ou não, em todo território do município. 

Art. 30  No ramo de hospedagem fica proibido o funcionamento de 
restaurares, bares e áreas comuns internas e externas, sendo que os alimentos devem ser 
oferecidos somente nos quartos. 

Art. 40  Supermercados deverão seguir as seguintes determinações: 

c 



SÃO BENTO 
DO SAPUCAÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL 

PAGO MUNICIPAL PROFESSOR MIGUEL REALE 
Avenida Sebastião de Mello Mendes, 51 1 
Jd. Santa Terezinha - CEP: 12.490-000 
www.saobentodosapucai.s.p.gov.br  1 (1 2) 3971-61 10 
secretaria@saobentodosapucai.sp.gov . br 

I — Controle de acesso com a permissão da entrada de apenas 01 pessoa por 
família e/ou grupo e com aferição de temperatura obrigatória. 

II — Proibido a venda de bebidas alcoólicas refrigeradas. 

Paragrafo Único. É recomendada a destinação de horário específico para 
grupo de risco. 

Art. 50• Mercearias e padarias podem funcionar segundo as regras de 
supermercados, para vender mercadorias e alimentos de primeira necessidade, sendo que os 
alimentos manipulados devem ser vendidos apenas com serviço de entrega no sistema 
"delivery". 

Art. 60 . As oficinas de consertos de veículos e bicicletas apenas poderão 
realizar suas atividades com as portas fechadas. 

Parágrafo Único. Deverá ser fixado em local visível, na fachada dos 
estabelecimentos, com cartaz ou outro meio, comunicando a atividade interna e os meios para 
contato. 

Art. 70 . 0 descumprimento das regras determinadas neste Decreto poderá 
ensejar a aplicação de penalidade de multa no valor de 10 UFESPs, além de medidas e sanções 

cabíveis, de natureza civil, administrativa e penal, em especial, dos crimes dispostos nos 
artigos 267 e 268 do Código Penal. 

Parágrafo Único. Em caso de reincidência, a multa disposta no "caput" deste 
artigo será elevada para 100 UFESPs, a cada dia de descumprimento, bem como poderá 
ocorrer à suspensão de alvará de funcionamento e lacração do estabelecimento. 

Art. 70 . 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 Sapucaí, 12 de Março de 2021. 

ANA CATARINA MARTINS BONASSI 
Prefeita Municipal 
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