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DECRETO N°. 3.651, DE 02 DE JULHO DE 2020. 

Dispõe sobre o aumento no percentual de 
tendimento dos meios de hospedagem, e dá 

outras providências. 

RONALDO RIvEL:[NO VENÂNCIO, Prefeito 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 eficiência do sistema de saúde municipal em 
gerir a situação de pandemia, 

CONSIDERANDO as deliberações do Comitê Especial de 
Enfrentamento ao COVID- 19 (Novo Coronavírus), 

DECRETA: 

Art. 10 . Fica autorizado no âmbito do Município da Estância 
Climática de São Bento do Sapucaí a abertura e funcionamento dos meios de 

hospedagem com até 50% (cinquenta por cento) das unidades existentes nos 
estabelecimentos, sem prejuízo das demais disposições do Decreto n° 3.634, de 

02 de junho de 2020. 

Parágrafo único. Caso o estabelecimento possua número ímpar 
de unidades, deverá funcionar com o percentual abaixo de 50% (cinquenta por 

cento). 

Art. 20.  Fica alterado o artigo 8 0  do Decreto Municipal n° 3.603, 
de 24 de março de 2020, que passa a ter a seguinte redação: 

Art. 80, Fica determinado o fechamento dos atrativos turísticos 
públicos, naturais ou não, em todo território do município. 
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Art. 30 . O descump -imento das disposições deste Decreto e seu 
Anexo poderá acarretar a aplicação de multa no valor de 100 (cem) UFESP's a 
cada dia de descumprimento, bem como a suspensão do alvará de 
funcionamento e lacração do estabelecimento que violar as respectivas 
determinações, o que poderá ocorrer independentemente de reincidência. 

Art. 40 . Caso constatado o aumento desproporcional dos casos de 
Covd-19 no município, este decretD poderá ser revogado a pedido da Secretaria 
de Saúde Municipal. 

Art. 50 . 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 SEpucaí, 02 de julho de 2020. 

! ,t& 
RONALDO RIVELINO VENNCIO 

Preféito Municipal 

Registrado e Publicado por afixação na Sede da Prefeitura Municipal e 
arquivado no Cartório de Registro Civil, conforme Art. 68, § 10 da Lei Orgânica 
do Município. Data supra. 
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