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DECRETO MUNICIPAL Nº 23 DE 18 DE MARÇO DE 2021.

Altera parcialmente o Decreto 18 de
24 de março de 2020, para
regulamentar as atividades dos
departamentos municipais durante a
fase vermelha emergencial do
“Plano São Paulo” e dá outras
providências.

O Prefeito Wagner Bento da Costa, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei e

CONSIDERANDO a reclassificação da região para a “Fase Vermelha” do Plano
São Paulo, em caráter emergencial, que ocorrerá do dia 15/03/2021 ao dia
30/03/2021, de acordo com o Decreto nº 65.563 de 11/03/2021;

CONSIDERANDO que as medidas restritivas podem ser reavaliadas de acordo
com a conveniência e o interesse público, respeitadas as respectivas medidas
sanitárias pertinentes, nos termos do artigo 9º do Decreto Municipal nº 18 de 24
de março de 2020.

DECRETA:

Art. 1º. Enquanto perdurar a fase emergencial do “Plano São Paulo”, a Casa
da Criança e do Adolescente do município poderá realizar rodízio dos seus
servidores, mediante escala a ser apresentada à Prefeitura Municipal, desde
que não haja prejuízo ao atendimento das crianças e adolescentes que lá
residem.

Art. 2º. O Departamento Social, Fundo Social e o CRAS funcionarão nos
mesmos horários dos definidos pelo artigo 9º do Decreto nº 21 de 12 de março
de 2021, devendo atender de forma presencial em casos de excepcional
necessidade.

Art. 3º. O Conselho Tutelar atenderá em sua sede nos mesmos horários dos
definidos pelo artigo 9º do Decreto nº 21 de 12 de março de 2021, devendo
providenciar o atendimento presencial sempre que necessário.

Parágrafo único: O Conselho Tutelar deverá providenciar escala para os
atendimentos necessários, que ocorrem após os horários definidos no artigo 9º,
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do Decreto nº 21 de 12 de março de 2021, devendo encaminhar a referida
escala, com os contatos telefônicos dos conselheiros, para os órgãos da
Polícia Civil, Militar e Rodoviária, Hospital Regional do Vale do Ribeira,
Prefeitura, Ministério Público e ao CMDCA.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser
prorrogado ou alterado a qualquer tempo, ficando revogadas as disposições
em contrário.
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