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:- DECRETO N.o 3.568, DE 04 DE MARCO DE 2.021 -: 
(Dispõe sobre a alteração do Artigo 8° do Decreto n. ° 
3.560/2021 e dá outras providências) 

CARLOS ALBERTO T AINO JUNIOR, PREFEITO DO 
MUNICÍPIO DE BIRITIBA-MIRIM, no uso de suas atribuições legais, na forma do 
Artigo 21 - inciso VIII combinado com a alínea "a", inciso I do artigo 99, ambos da Lei 
Orgânica do Município, e 

CONSIDERANDO o Artigo 3° do Decreto Municipal n.O 3.560, de 08 
de fevereiro de 2021, a qual refere à necessidade da manifestação expressa dos órgãos públicos 
superiores, e ainda, da Vigilância Sanitária e Epidemiológica do Município, bem como, da 
Secretaria Municipal de Saúde, através de relatório detalhado atestando a redução dos casos de 
COVID-19 no Município e a segurança dos alunos para o retorno das aulas presenciais 

CONSIDERANDO, o último balanço apresentado na coletiva de 
imprensa do Governo do Estado de São Paulo, realizada nos dias 03 de março de 2.021, onde o 
mesmo reclassifica a sub- região leste para a fase vermelha; 

CONSIDERANDO, o Decreto nO 19.916, de 02 de março de 2.021, do 
município de Mogi das Cruzes do dia 02 de março de 2020, que cita o iminente colapso na rede 
pública e privada de saúde do município, o qual é responsável pela absorção da demanda de 
leitos de unidade terapia intensiva desta municipalidade; 

CONSIDERANDO, que a atual situação demanda o emprego urgente de 
mais medidas de prevenção, controle e contenção de riscos à saúde pública, a fim de mitigar a 
disseminação do COVID-19; 

CONSIDERANDO, as medidas de contenção já adotadas pelo 
Município de Biritiba Mirim e extrema necessidade de ações complementares para adequação 
ao Plano São Paulo, observadas as normas regulares pertinentes; 

Decreta: 
Art. 1.0 - O artigo 8°, do Decreto ° 3.560, de 08 de fevereiro de 2.021 , 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Artigo 8°. As aulas na modalidade presencial na esfera Municipal, 

Estadual e Particular retomarão no dia 29103/2.021, após análise e anuência dos órgãos 

superiores competentes, bem como, manifestação da Secretaria de Saúde e Vigilância 

Sanitária e Epidemiológica Municipal." (N.R.) 

Artigo 3". Este decreto entra em vi or na data de sua publicação, revogada 
as disposições em contrário. / -
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Secretário Municipa de Finanças e Administração 


