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DECRETO N° 3.715, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020. 

Dispõe sobre a autorização de reabertura do 
Monumento Natural Estadual Pedra Do Baú, e 
dá outras providências. 

RONALDO RIVELINO 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 31 de agosto e 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 autorizada a reabertura do Monumento Natural 
Estadual Pedra Do Baú conforme as determinações do Protocolo Sanitário 
anexo a este Decreto. 

Art. 20 . Fica determinada a abertura dos pontos turísticos 
públicos e privados no âmbito do Município de São Bento do Sapucaí, devendo 
ser obedecidos os protocolos estipulados pelo Governo do Estado de São Paulo. 

Art. 3 0 . 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 R1VELINO VEFNCIO 

Prefeito Municipal 

Registrado e Publicado por afixação na-Sede da Prefeitura Municipal e 
arquivado no Cartório de gistro Civil, conforme Art. 68, § 1 0  da Lei Orgânica 
do Município. Data supra. 

LUIZ ROD Q  
Secretário-de Assuntos Jurídicos 
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MONUMENTO NATURAl ESTADUAL 

PEDRA DO BAÚ 

PROTOCOLO SANITÁRIO PARA A REABERTURA 

MONUMENTO NATURAL ESTADUAL PEDRA DO BAÚ 

1. COLABORADORES E VISITANTES EM GERAL 

1.1 Medidas de distanciamento físico e prevenção de contágio 

• Dias e horários de funcionamento para visitação: apenas aos finais de 

semana e feriados, acesso das 9:00 às 16:00 horas. 

• O acesso ao cume do Baú terá restrição de no máximo 50 (cinquenta) 

pessoas por período. 

• Obrigatório o agendamento prévio e com no mínimo 01 (um) dia de 

antecedência para acesso na Via Ferrata (Face Norte). Esse agendamento 

será realizado com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

de São Bento do Sapucaí per meio do aplicativo WhatsApp no número (12) 

99632-1017. 

• O estacionamento do Bauzinho irá comportar até 80 (oitenta) veículos 

simultaneamente. 

• Aferição de temperatura: pessoas em estado febril, acima de 37,8 1  graus, 

não poderão entrar na unidace. A aferição será realizada antes da bilheteria 

por um funcionário; 

• Manter distanciamento mínimo de 1,5 m na interação dos colaborados com o 

público, evitando aproximaçõEs, abraços ou contato físico; 
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• Evitar o compartilhamento dDs objetos pessoais de trabalho, tais como, 

fones de ouvido celulares, canetas, copos, talheres, pratos, entre outros. 

GOVERNO DO ESTADO 
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• Demarcar as posições nas filas a fim de incentivar as pessoas a 

respeitarem o distanciamento social (filas de banheiro, entre outras), 

mantendo a distância mínima de 1,5 m; 

• Em cada toalete haverá um aviso solicitando aos visitantes que entrem uma 

pessoa por vez para utilização do mesmo; 

• Aumento da frequência de limpeza e desinfecção das áreas; 

• Instalação de cartazes para orientar os visitantes; 

• Uso obrigatório de máscaras em todas as áreas do MoNa Pedra do Baú; 

• Instalação de dispenser com álcool gel em pontos estratégicos (toaletes e 

guarita); 

• Restrição para uso de bebedouro. Recomenda-se o uso de garrafas de água 

e squeezes individuais; 

• Funcionários abordarão os frequentadores para orientar que evitem 

aglomeração; 

1.2 Medidas de higiene pesso a l 

• Os rádios HTs e outros utensílios de trabalho devem ser esterilizados antes 

do início da sua utilização, bem como quando repassados para outro 

colaborador. 

• Enquanto perdurar a obrigatoriedade do uso de máscara em espaços 

públicos, os visitantes somente terão permissão de entrada usando as 

mesmas. A máscara é para uso permanente na unidade, exceto quando o 

visitante está consumindo alimentos. 

• Orientar a higiene respiratória, incentivando que pessoas cubram espirros e 

tosse com papel descartável e que realizem o seu descarte correto. 
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PEDRA DO BAÚ 

1.3 Medidas de limpeza e higienização dos equipamentos e ambientes 

• Diariamente, antes da abertura, todas as áreas comuns serão limpas e 

posteriormente desinfetadas com agua sanitária e álcool. 

• Manter o ambiente ventilaco com portas e janelas abertas, evitar o uso de 

ventiladores mecânicos. 

• Reforçar a limpeza de superfícies, objetos e equipamentos de contato 

frequente — como EPIs, instalações físicas, torneiras, corrimãos, maçanetas 

e puxadores. 

• Aumentar a frequência de impeza e higienização de sanitários, vestiários e 

ambientes em geral. 

• Remover o lixo com frequéncia, de forma a não gerar acúmulo, utilizando 

procedimentos seguros. 

2. PROTOCOLO SANITÁRIO DE ATUAÇÃO DE AGÊNCIAS E 
OPERADORAS TURÍSTICAS 

• O receptivo ou loja física deverá atuar de acordo com os Decretos 
Municipais e Estaduais referentes ao exercício profissional durante a 
pandemia do COVID-19. 

• O número máximo de pessoas que poderão acessar o cume da Pedra do 
Baú simultaneamente é de 50 (cinquenta) pessoas, o controle será realizado 
pela Fundação Florestal e Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente de São Bento do Sapucaí. 

• Será obrigatório o agendamento prévio e com no mínimo 1 (um) dia de 
antecedência para acesso na Via Ferrata (Face Norte). Esse agendamento 
será realizado com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

som_ 
GOVERNO DO ESTADO 
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de São Bento do Sapucaí por meio do aplicativo WhatsApp no número (12) 
9999-9999. 

• Obrigatória a aferição de temperatura antes de iniciar o deslocamento em 
trilhas no MoNa. 

Obrigatório o uso de máscaras para o condutor e o(s) cliente(s). 

• Para o acesso nas escadas da Face Norte da Pedra do Baú (a Face Sul 
continua interditada) é obrigatória a higienização das mãos com álcool em 
gel antes e depois de subir ou descer as escadas, ou seja: 

1 - na base das escadas, antes do início da subida; 

2 - no cume do Baú, assim que finalizar a subida; 

3 - no cume antes do início da descida; 

4 - novamente na base ao final de descida. 

• Todos os equipamentos fornecidos pelas agências deverão seguir o 
protocolo de higienização co fabricante ou um dos seguintes critérios abaixo 
conforme ANEXO 9 do Manual de Boas Práticas da ABETA - 
Recomendações de Procedimentos Sanitários (disponível gratuitamente 
no site www.abeta.tur.br ), versão 2.1 de agosto de 2020. 

4. COMUNICAÇÃO 

• Implementar a capacitação continua das equipes de trabalho para que 

orientem os visitantes sobre as boas práticas de prevenção a fim de garantir 

o cumprimento das mesmas, bem como orientar e fiscalizar a equipe de 

manutenção sobre a necessidade de higienizar as ferramentas antes e após 

cada uso. 

• Dispor comunicados sobre os protocolos adotados pelo estabelecimento e 

sobre a necessidade de seu cumprimento (higienização das mãos, higiene 

;\NkGCOVERNO 
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respiratória, uso de máscaras e distanciamento social, entre outras medidas 

adotadas), em vários pontos da área central do parque. 

. Os funcionários devem ser orientados a informar quando houver a 

confirmação de contaminação por Covidl9 em pessoas que residem em seu 

domicílio para tomada de providências, conforme protocolos de saúde. 

. Nas trilhas de livre acesso da unidade haverão informativos por meio de 

placas para que os visitantes evitem andar de forma aglomerada. 

S. MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE 

o Monitorar a temperatura dos colaboradores por meio do uso de termômetros 

infravermelhos, e dispensar aqueles que apresentem temperaturas febris 

(acima de 37,8°C). 

Monitorar quadro de saúde dos colaboradores no caso de ter contato com 

um caso suspeito ou confirmado (cliente ou colaborador) na empresa. 

Sugere-se isolar ou afastar o funcionário que atendeu o contaminado. 

• Monitorar se os produtos de higiene como sabonete, papel toalha, álcool 

70% e outros são suficientes para atender às necessidades da operação/dia. 
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ANEXO 9 Recomendação para desinfecção de equipamentos de atividades verticais 
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