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:- DECRETO N.o 3.582, DE 15 DE ABRIL DE 2.021 -: 

(Institui a Comissão multidisciplinar para o 
julgamento das infrações e recursos sanitários). 

CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR, PREFEITO DO 
MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM, no uso de suas atribuições constitucionais e 
legais; 

CONSIDERANDO, as recomendações da Organização Mundial 

de Saúde (OMS); do Governo Federal, por intermédio do Ministério da Saúde (Portaria 

nO 188, de 03 de fevereiro de 2020); e do Governo do Estado de São Paulo, por 

intermédio do Centro de Contingência do Coronavírus no Estado (Decretos Estaduais n° 

64.862, de 13 de março de 2020; e 64.864, de 16 de março de 2020) visando conter a 

pandemia do Novo Coronavírus; 

CONSIDERANDO, a necessidade de adoção de medidas 

emergenciais, visando à aplicação de multas em decorrência do descumprimento às 

restrições impostas pelo Decreto Municipal n° 3572 de 15 de março de 2021; 

DECRETA: 

Art. 10 - Fica instalada a Comissão Multidisciplinar para o 
julgamento das infrações e recursos sanitários, em razão da Declaração de pandemia 
pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março de 2020, decorrente da infecção 
humana pelo COVID- 19 (Novo Coronavírus); 

Art. 20 
- A Comissão tem por finalidade julgar as infrações e 

recursos sanitários decorrentes das multas aplicadas em razão do descumprimento às 
restrições impostas pelo Decreto Municipal n° 3572 de 15 de março de 2021. 

Art. 30 
- A Comissão será composta por três servidores, 

ocupantes de cargos efetivos e/ou comissionados, dentre eles: 
I. Um Representante da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente 
II. Um Representante da Secretaria Municipal de 

Administração; 
lIl. Um Representante da Secretaria Municipal de Educação; 

§ lOCada órgão ou éntidade deverá indicar à Comissão, por mei 

de comunicado formal, o nome e contato do representante, tiie suplente, no máxi , 
em 48quarenta e oito horas após a publicação deste Decreto. ' 
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:- DECRETO N.o 3.582, DE 15 DE ABRIL DE 2.021/concl. -: 

§2° A Autoridade Municipal indicará no ato de designação, os 
Membros da Comissão, que será composta pelo Presidente, que dirigirá os trabalhos da 
comissão, e dois Membros. 

§3° O Presidente da Comissão designará qualquer dos membros 
para secretariar os trabalhos. 

Art. 4° - Após a notificação, o autuado terá o prazo de 15 quinze 
dias para recorrer da multa imposta. 

Art. 05° - Posteriormente à aplicação da penalidade pela Seção 
Municipal de Vigilância Sanitária, os autos deverão permanecer sob a responsabilidade 
desta Comissão, para eventual julgamento e posterior encaminhamento à Procuradoria 
Jurídica do Município, que deverá adotar as medidas cabíveis. 

Art. 06° - A desmobilização da Comissão Multidisciplinar 
ocorrerá por meio de comunicação formal aos órgãos que o integram. 

Art. 7° - A participação na Comissão Multidisciplinar será 
considerada prestação de serviço público relevante, sem qualquer remuneração 
extraordinária. 

Art. 8° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

MIRIM, 15 de abril 
de de Biritiba Mirim. 

retaria Municipal de Administração e publicada 
no Quadro de Editais da feitura do Municipal, na mesma data supra 

MARIA IV! 
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