
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM 

:- DECRETO N.o 3.579, DE 31 DE MARCO DE 2.021 -: 

(Dispõe sobre alterações no Decreto n.o 
3.571, de 12 de março de 2.021, e dá outras 
providencias). 

CARLOS ALBERTO TAINO 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. 

DECRETA: 

Art. 1.0 - O Parágrafo 4° do Artigo 4° e o Artigo 20, do Decreto 
n.o 3.571, de 12 de março de 2.021, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"§ 4° - Fica PROIBIDA a venda de bebidas alcoólicas de 
segundas-feiras as sextas-feiras a partir das 20h até 06h, aos finais de semana e 
feriados." (N .R.) 

"Art. 20- Todos os servidores públicos do Município de Biritiba 
Mirim, de qualquer Secretaria ou Departamento, por determinação do Prefeito 
poderão ser realocados para realizar suas atribuições em locais diversos dos que 
originariamente atuam." (N.R.) 

Art. r - Ficam acrescentados os Artigos 21, 22, 23 e 24 ao 
Decreto n.o 3.571, de 12 de março 2021, com a seguinte redação: 

"Art. 21 - A realocação objetiva dar suporte e atender todas as 
medidas e as providências necessárias para fins de prevenção e de enfretamento 
à pandemia causada pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), em especial em razão 
do número reduzido de servidores públicos municipais." 

"Art. 22 - As Secretarias Municipais e Departamentos deverão 
comunicar os servidores convocados, determinando o imediato cumprimento do 
artigo supra, sendo que, em caso de inobservância das determinações, estarão 
sujeitos à aplicação das sanções, administrativas e criminais, decorrentes de 
descumprimento de dever funcional e abandono de cargo." 

"Art. 23 - Ficam as Secretarias Municipais deste Ente, 
autorizadas a ceder temporariamente materiais,~ens e/ou serviços ao Gabinete. 
de Crise para ações de combate ao Coronavírus.' ~; 
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Continua ... 

:- DECRETO N.o 3.579, DE 31 DE MARCO DE 2.021/Concl. -: 

"Art. 24 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário." 

Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO BIRITIBA MIRIM, 31 de 
março de 2021, 57° A da Cidade de 
Biritiba Mirim. 

CA 

Regis a na Secretaria Municipal de Administração e publicada no 
Quadro de Editais da Prefeitura do Municipal, na mesma data supra. 

MARIA IVON 
Secretário Municipal e Finanças e Administração 
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