
• PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM 

:- DECRETO N.o 3.589, DE 26 DE ABRIL DE 2.021 -: 

(Dispõe sobre a criação do Comitê de crise 
da Política Municipal de Assistência Social 
de enfrentamento do novo Coronavírus -
COVID-19, e nomeação dos seus 
membros). 

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 a permanência da situação de Emergência 
em Saúde Pública (ESPIN) em decorrência da Infecção Humano pelo Novo 
Coronavírus, declarada pelo Ministério da Saúde na Portaria MS n.o 188, de 03 de 
fevereiro de 2020; 

CONSIDERANDO a Portaria n.o 100, de 14 de julho de 2020, do 
Ministério da Cidadania, que dispõe sobre a aprovação de recomendações para o 
funcionamento da rede socioassistencial de Proteção Social Básica - PSB e de 
Proteção Social Especial - PSE de Média Complexidade do Sistema Único de 
Assistência Social - SUAS, de modo a assegurar a manutenção da oferta do 
atendimento à população nos diferentes cenários epidemiológicos da pandemia 
causada pelo novo Coronavírus - COVID-19; 

CONSIDERANDO a Nota Técnica n.o 036/2020, do Ministério 
da Cidadania, que dispõe sobre as recomendações para o funcionamento da rede 
socioassistencial de Proteção Social Básica (PSB) e de Proteção Social Especial 
(PSE) de Média Complexidade do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), de 
modo a assegurar a manutenção da oferta do atendimento à população nos 
diferentes cenários epidemiológicos da pandemia causada pelo novo Coronavírus -
COVID-19; 

CONSIDERANDO as demandas da população e o cenário 
epidemiológico de cada localidade, sem prejuízo de medidas e restrições já 
adotadas. 

CONSIDERANDO a reiteração do estado de Calamidade 
Pública Municipal por meio do Decreto Municipal n.o 3.572, de 15 de março 021, 
estabelecido pelo Decreto Municipal n.o 3.455, de 22 dmarço de 2020, com sua /' 
alterações pelo Decreto Municipal n.o 3.458, de 23 de m rç9 de 2021. 



• PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM 

:- DECRETO N.o 3.589, DE 26 DE ABRIL DE 2.021 -: 

DECRETA: 

Art. 1.0 - Fica criado o Comitê de Crise da Política de Assistência 
Social de Enfrentamento do Novo Coronavírus - COVID-19, com o objetivo de 
subsidiar o funcionamento e a reorganização das unidades e das ofertas dos serviços 

socioassistênciais no contexto da pandemia, em condições de segurança para 
usuários e trabalhadores, e assegurar a proteção das populações em situação de 
vulnerabilidade e risco social, de modo a mitigar impactos que possam agravar suas 
condições de vida 

Art. 2.° - Ficam nomeados para comporem o Comitê de Crise da 
Política de Assistência Social de Enfrentamento do Novo Coronavírus - COVID-
19, os seguintes membros: 

I. Representante da Proteção Básica: 
Maria Gabriela de Mello Fernandes - RG n.O 42.440.855-7 

11. Representante da Proteção Especial: 
Heloina Fernanda de Oliveira - RG n.o 22.035.946-5 

111. Representante do Cadastro Único: 
Jéssica Francine da Silva - RG n.o 47.995.091-X 

IV. Representante do Conselho Municipal de Assistência Social: 
Luciana Rodrigues Macedo da Costa - RG n. ° 15.156.779-79 

Parágrafo único - Para as reuniões do Comitê de Crise da 
Política de Assistência Social de Enfrentamento do Novo Coronavírus - COVID-
19, poderão ser convidados para participarem representantes de entidades 

Filantrópicas e entidades Religiosas, dentre outr~~ue puderem auxiliar na 
implantação ou divulgação das medidas adotadas pel Poder Público no combat à 
COVID-19. . -' 
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-e PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM 

:- DECRETO N.o 3.589, DE 26 DE ABRIL DE 2.021 -: 

Art. 3° - A vigência deste Comitê compreenderá todo o período 
de emergência e pós-quarentena, abrangendo o tempo necessário para as ações que 
venham a mitigar os impactos da crise gerada pelo COVID - 19, até o retorno da 
normalidade que determinará sua extinção. 

Art. 4° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM, 26 
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Regl~t~ada na Secretaria Municipal de Administração e publicada 
no Quadro de Editais da Prefeitura do Municipal , na mesma data supra. 
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MARIA IVON \Ll~EITE 
Secretário Municipa~ Finanças e Administração 
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