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SÃO BENTO, 
!?4 DO SAPUCA1 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DECRETO N° 3.710, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020. 

Dispõe sobre a autorLação de funcionamento 
das piscinas nos meios de hospedagem, e dá 
outras providências. 

RONALDO RIVELIlO 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 as deliberações do Comitê do COVID-19 
conforme ata da reunião realizada no dia 08 de setembro de 2020; 

CONSIDERANDO a permanência desta região na Fase (3) Amarela 
do Plano São Paulo por mais de 28 (vinte e oito) dias; 

DECRETA: 

Art. 10.  Fica autorizado o funcionamento das piscinas nos meios de 
hospedagem conforme as determinações do Protocolo Sanitário anexo a este 
Decreto. 

Art. 20 . Fica autorizada a contratação de músico individual para a 
realização de som ao vivo nos restaurantes do Município. 

Parágrafo único. O músico que irá se apresentar individualmente 

deverá guardar a distância mínima de 03 (três) metros da mesa de refeição mais 
próxima, dispensada a utilização de máscara apenas no momento da apresentação. 

Art. 30  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições contrárias. 

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

São Bento do Sapucaí, 11 de setembro de 2020. 

RONALDO IIVELINO VENANCIO 

Prefeito 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.  

LUIZ RDÕ[ÕDA YÀ 
Secretário de Assuntos Jurídicos 



1 

SAO BENTO 
DO SAPUCA1 
PREFEITURA MUNICIPAL 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
Rua Coronel Ferreira Júnior, 65 
Centro - CEP 12.490-000 
www.saobentodosapucai .sp.gov.br  1 (12)3971-24.54 
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Protocolo sanitário de utilização de piscinas nos meios de hospedagem: 

• Adequar o horário de funcicnamento para diminuir aglomerações e garantir 
rotatividade dos hospedes, por chalé ou quarto; 

• Fixar cartaz contendo o número de pessoas permitidas; 
• Dividir a piscina no máximo em duas raias, com distanciamento mínimo de 3 

metros, para separar os hospedes por quartos. Caso o quarto tenha mais de 
duas pessoas, reservar horário exclusivo para eles, com intervalo mínimo de 20 
minutos para realizar a limpeza e desinfecção das áreas externas; 

• Distanciamento de pessoas que convivam entre si - Quando tratando de 
familiares e habitantes de uma mesma residência, a distância mínima entre eles 
não será aplicável. Todavia eles deverão respeitar a distância mínima de 
segurança em relação aos demais presentes; 

• Exigir o uso de máscaras faciais e chinelos fora da água; 
• Exigir a ducha antes de entrai; 
• Proibir o compartilhamento dE objetos como bolas, boias, etc; 
• Não permitir a entrada de pessoas que estejam com diarreia (sintoma da covid-

19); 
• Disponibilizar recipiente com álcool gel 70% para que os hospedes utilizem 

antes de entrar na piscina; 
• Providenciar nos arredores, kit contendo frasco com álcool 70% e papel toalha 

descartável. E ainda cesto de lixo com pedal e tampa e revestido com saco de 
lixo; 

• Disponibilizar funcionário para a higienização da área no entorno da piscina, das 
cadeiras, mesas, espreguiçadeiras, bordas, corrimões, sanitários, etc, após o 
uso por quarto ou chalé; 

• As mesas, cadeiras e espreguiçadeiras deverão manter a distância de 3m entre 
si; 

• Manter a distância mínima de 2 metros entres os ombrelones; 
• Fornecer toalha específica para cada hóspede ou no ato da reserva orientá-los 

para que tragam suas próprias toalhas; 
• Próximo ao local piscina, providenciar recipiente identificado (deposite aqui a 

toalha da pousada). As mesmas deverão ser recolhidas após o prazo estipulado 
de uso e encaminhadas para a lavanderia. 

• Providenciar cartaz orientando o hospede a cumprir o horário agendado, para 
que o funcionário possa ter o tempo de desinfetar toda a área em volta, antes 
do próximo uso; 

• Não permitir aglomerações d? pessoas; 
• Colocar o sistema de filtro na recirculação, assim minimizará estagnação 

durante o uso; 
• Garantir a qualidade da água e registrar em planilha o seu tratamento; 
• Manter a rotina de limpeza da piscina; 
• Garantir sistema adequado de filtragem, bem como operação com nível de 

ocupação abaixo de sua capacidade máxima permitida e garantir um nível de 



cloro igual ou superior a 0,8 a 3,0 mg/1 e pH entre 7,2 e 7,8, com monitoramento 
realizado a cada 4 (quatro) horas; 

• Disponibilizar cartazes para que os hospedes cumpram as regras de 
distanciamento social, e evitem possível contaminação pelo coronavírus; 

• Não criar ambientes que aproximem as pessoas; 
• Higienizar as pedras do entorno. 
• Recomendável adaptar um tapete higienizador sanitizante no acesso à piscina; 
• Recomendável que o hospede traga uma máscara extra para usá-la após o uso 

da piscina. Não será permitido pendurar a máscara, para evitar a contaminação 
de toalhas e roupões com o contato da mesma; 

Consumo de alimentos e bebidas no entorno da piscina 

• Disponibilizar máscara e potetor facial para o funcionário que irá servir; 
• Recolher todos os utensílios como copos, talheres, etc a cada término de 

horário utilizado por determinado chalé ou quarto e higienizá-los logo em 
seguida; 

• Remover os lixos das lixeiras no final de cada dia, higienizá-la e abastecer 
com saco de lixo. 

• Fornecer alimentos e água potável de modo individualizado. Caso a água seja 
fornecida em galões, purificadores ou filtros de água, cada um deve ter seu 
próprio copo. Os bebedouros de pressão de utilização comum devem ser 
removidos ou lacrados; 

• Orientar os funcionários e hospedes para que evitem tocar os próprios olhos, 
boca e nariz e evitem contato físico com terceiros, tais como beijos, abraços e 
aperto de mão; 

• Orientar funcionários e clientes para que sigam a etiqueta de tosse e a 
higiene respiratória (cobrir tosses e espirros com lenços descartáveis, jogá-los 
fora imediatamente, higienizando as mãos em sequência); 

• Disponibilizar e utilizar talheres descartáveis ou devidamente embalados, 
protegidos de interação por diversas pessoas e devidamente higienizados; 

Sauna seca (superior a 50°C) 

• Permitir apenas um quarto/chalé por hora marcada; 
• Prever intervalo de no mín mo 30 minutos entre os usuários; 
• Higienizar e desinfetar com produtos sanitizante a cada uso; 

Sauna Úmida 

• Permitir apenas um quarto(chalé por hora marcada; 
• Prever intervalo de no mínimo 60 minutos entre os usuários; 
• Higienizar e desinfetar com produtos sanitizante a cada uso. 



Salão de Jogos 

• Agendar horário por quartc ou chalé; 
• Não permitir aglomerações; 
• Exigir o uso de máscara facial; 

• Prever intervalo mínimo de 20 minutos para a higienização e desinfecção, 
antes do uso dos próximos hóspedes; 

• Alterar a disposição das mesas e cadeiras, quando necessário para garantir 
o distanciamento mínimo, e reduzir o número de pessoas por mesa; 

• Disponibilizar kits de limpeza aos funcionários e orientá-los para a 
higienização das superfícies e objetos de contato frequente antes e após o 
seu uso; 

• Realizar a higienização e desinfecção de todos os objetos compartilhados 
como: tacos, botões, kits de tênis de mesa, etc. 

A ANVISA através da NOTA TÉCNICA N° 47/2020, sugere produtos alternativos 
para o álcool 70% que podem ser utilizados para desinfecção de objetos e 
superfícies: 
- Hipoclorito de sódio a 0.1% (concentração recomendada pela OMS) 
-Alvejantes contendo hipoclorito (de sódio, de cálcio) a 01% 
- Dicloroisocianurato de sódio (cDncentração de 1,000 ppm de cloro ativo) 
- lodopovidona (1%) 
- Peróxido de hidrogênio 0.5% 
- Ácido peracético 0,5%, 
- Quaternários de amônio, por exemplo, o Cloreto de Benzalcônio 0.05% 
- Compostos fenólicos e Desinfetantes de uso geral aprovados pela Anvisa. 


