
lj 	 PAÇO MUNICIPAL PROFESSOR MIGUEL REALE  

SAIO B E Isi 10 Avenida Sebasiião de Mello Mences, 1 
jd. Sanla Jerezinho - CEP: 1 2.490-000 

J DO SAPUCAI www.saobentodosapucai.sp.govbr 1(12) 3971-61 10 
PREFEITURA MUNICIPAL 	 secretoria@saobentodosopucai.sp.gov.br  

DECRETO N°. 3831, DE 30 DE MARÇO DE 2021. 

Dispõe sobre as medidas completares à "FASE 
EMERG'ENCIAL"adotada pelo Plano São Paulo, com 
base no Decreto Estadual n° 64.994, de 28 de maio 

de 2020, 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, 

DECRETA: 

Art. 1 0 . Ficam definidas, por este Decreto, as medidas complementares à 
FASE EMERGENCIAL, determinada pelo Plano São Paulo, conforme disposições a seguir: 

1 - os comércios em geral deverão manter suas portas fechadas e 
trabalhar internamente com sistema de "delivery" ou "drive thru", sendo 
proibida a retirada no local; 

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

III - fica proibida, por qualquer tipo de estabelecimento, a venda de 
bebidas alcóolicas nos sábados, domingos e feriados, sendo que de 
segunda a sexta a proibição será das 20h00 às 05h00 da manhã; 

IV - fica proibida a venda de bebidas alcoólicas re igera das; 
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V - Fica proibida a retirada de bebidas alcoólicas, no sistema "drive thru", 
nos bares, restaurantes, lanchonetes e similares. 

VI - salões de cabeleireiros, academias de ginástica, hidroginástica devem 
permanecer fechados, sendo autorizado apenas o atendimento em domicilio 
e individualizado até às 19h; 

VII - o serviço de pilates deverá ser realizado somente por profissional 
fisiotérapeuta, de forma individualizada e com prescrição médica. 

VIII - bicicletarias, oficinas mecânicas e elétricas, borracharias e afins 
apenas poderão trabalhar internamente e com as portas fechadas, devendo 
ser afixado em local visível na fachada dos estabelecimentos com cartaz ou 
outro meio comunicando a atividade interna e os meios para contato; 

IX - as 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"; 

X - os supermercados deverão aferir a temperatura e higienizar as mãos 
dos clientes na entrada do estabelecimento, higienizar os carrinhos e 
cestinhas, demarcar o piso externo e interno, permitir a entrada de apenas 
uma pessoa por família ou grupo e seguir na íntegra os protocolos 
sanitários do Plano São Paulo; 

XI - 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; 

XII - Comércios de variedades que vendam produtos diversos, que 
também comercializam alimentos e produtos considerados essenciais, 
deverão solicitar uma vistoria prévia da Vigilância Sanitária, de forma a 
comprovar, no momento da vistoria, que 70% dos produtos comercializados 
são de primeira necessidade para que possam continuar realizando 
atendimento presencial, independente da atividade principal ou secundária 
registrada no CNPJ; 

XIII - Comércios com funcionários detectados positivos para Covid-19 
deverão fechar o estabelecimento por 4 horas e realizar a desinfecção com 
álcool 70% líquido e água sanitária, sendo que o descumprimento do 
isolamento acarretará crime contra a saúde pública, de acordo com os 
artigos 267 do Código Penal. 

XIV - Fica determinado o uso de máscaras em quaisquer locais de acesso 
público. 

XV - Fica proibido a entrada de pessoas cujo regstro da temperatura 
corporal se mostre igual ou superior a 37.8 °C. 
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Art. 20 . Fica determinado o fechamento de todos os atrativos turísticos 

públicos ou privados, naturais ou não, em todo território do município. 

Art. 30  o descumprimento das regras determinadas neste Decreto poderá 

ensejar a aplicação de penalidade de multa no valor de 10 (dez) UFESPs, além de medidas 

e sanções cabíveis, de natureza civil, administrativa e penal, em especial, dos crimes 

dispostos nos artigos 267 do Código Penal. 

Parágrafo Único. Em caso de reincidência, a multa disposta no "caput" 

deste artigo será elevada para 100 (cem) UFESPs, a cada dia de descumprimento, e a 

suspensão de alvará de funcionamento e lacração do estabelecimento. 

Art. 40. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário, em especial o Decreto Municipal de n° 3818, de 

12 de março de 2021. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. 

São Bento do Sapucaí, 30 de março deÇ021. 

ANA CATARINA MARTINS BONASSI 
Prefeita Municipal 

Registrado e Publicado por afixação na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado no 
Cartório de Registro Civil, conf rmeArt. 68, 1 \0 da Lei Orgânica do Município. Data 
supra. 

LUI 	 -DA LA 
Secretário de Assuntos Jurídi 


