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:- DECRETO N.o 3.575, DE 26 DE MARCO DE 2.021 -: 
(Dispõe sobre a prorrogação das medidas 
emergenciais de caráter temporário e 
excepcional, destinadas ao enfrentamento a 
pandemia de COVID-19 no Município de 
Biritiba Mirim, 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 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. ° 188, de 03 de fevereiro de 2020; 

CONSIDERANDO a Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 
2020, que dispõe sobre medidas para enfrentamento de saúde publica de importância 
internacional decorrente do Coronavírus reponsável pelo surto de 2019; 

CONSIDERANDO a Lei Federal n.O 14.019, de 02 de julho de 
2020, que dispõe alterações de parágrafos da Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro 
de 2020, e atualização posteriores; 

CONSIDERANDO a vigência da medida de quarentena de que 
trata o Decreto nO 64.881, de 22 de março de 2020, nos termos e condições estabelecidos 
no Decreto nO 64.994, de 28 de maio de 2020, e estendida nos termos do Decreto n° 
65.545, de 03 de março de 2021; 

CONSIDERANDO a coletiva de imprensa do Governo do Estado 
de São Paulo, realizada no dia 26 de março de 2.021, onde prorroga as medidas da Fase 
Emergencial até o dia 11 de Abril de 2021; 

CONSIDERANDO, as recomendações do Centro de Contingência 
Estadual do Coronavírus instituído pela Resolução n.o27, de 13 de março de 2020 da 
Secretaria Estadual da Saúde, fundadas em evidências científicas e informações 
estratégicas em saúde, que sinalizam risco potencial de colapso da capacidade de resposta 
do sistema de saúde no Estado de São Paulo; 

CONSIDERANDO, o Decreto n° 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 a inexistência de leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva no âmbito do território municipal, ficando os pacientes graves os quais 
necessitarem de transferência para UT~~bmetidos à fila do CROSS que segund 
veiculação diária da núdia encontra-se a t do esgotamento de leitos; 
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:- DECRETO N.o 3.575, DE 26 DE MARCO DE 2.021/concl. -: 

CONSIDERANDO o contínuo aumento de internações e número 
de mortes, que no dia 24/03/2021 ultrapassou 3.000 mortes em 24 horas no âmbito 
nacional; 

CONSIDERANDO a reunião do Gabinete de Crise, instituído 
pelo Decreto Municipal n.O 3.453/2020, realizada no dia 26 de março de 2021; 

CONSIDERANDO, a decisão do Supremo Tribunal Federal que 
reconhece a competência do Governo do Estado de São Paulo, bem como o poder 
regulamentar das Prefeituras Municipais de forma a suplementar, restringindo, mas 
nunca flexibilizando acima do Plano São Paulo, 

DECRETA: 

Art. 10 - Fica prorrogado até o dia 11 de abril de 2021, o toque de 
restrição de circulação de pessoas e as medidas emergenciais, instituídas Decreto n.O 
3.571 de 12 de março de 2021. 

Art. 2° - Ficam inalteradas os demais conteúdos do Decreto n.o 3.571, de 
12 de março de 2.021. 

Art. 30 
- Nos dias 27 e 28 de março e, 1 ° e 03 de abril das 08h ás 16h, 

fica estabelecida a realização de "Barreiras Sanitárias" em pontos pré-determinados, 
conforme consta em ata da reunião do Gabinete de crise do dia 26 de março de 2021. 

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

PREFEITURA DO M 
de 2021,57° de Emancipação Polític e idade de Biritiba Mirim. 

Registrada n ecretaria .Municipal de Administração e publicada no 
Quadro de Editais da Prefeitura do Municipal, na mesma data supra. 
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MARIA IVON 
Secretário Municip de Finanças e Administração 
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