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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 72 DE 14 DE OUTUBRO DE 2021
“DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
URBANO E MEIO AMBIENTE”.

WAGNER BENTO DA COSTA, Prefeito Municipal de Pariquera-Açu, no uso de suas
atribuições legais, notadamente as disposições do artigo 63 e seguintes da Lei
Orgânica do Município e
Considerando a existência da Lei Complementar nº 22/2008, que dispõe sobre a
Instituição do Plano Diretor Municipal e estabelece Diretrizes e Proposições de
Desenvolvimento no Município de Pariquera-Açu;
Considerando que no referido Diploma Legal foi criado o Conselho Municipal de
Planejamento Urbano e Meio Ambiente, órgão consultivo e deliberativo em matéria
de natureza urbanística e de política urbana;

DECRETA:

ARTIGO 1º - Fica o Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente
representador por:
1 Representante do Depto. de Administração;
1 Representante do Depto. de Obras;
1 Representante do Setor de Tributação;
1 Representante do Depto. de Planejamento;
1 Representante do Depto. de Educação;
1 Representante do Divisão de Meio Ambiente;
1 Representante do Gabinete;
1 Representante do Poder Legislativo;
1 Representante da Sociedade Civil;
1 Representante do Comércio;
1 Representante da Defesa Civil;
§ 1º - Cada representação é composta por um titular e um suplente.
§ 2º - Os suplentes terão direito à voz e voto quando da ausência dos titulares.

ARTIGO 2º - São atribuições do Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio
Ambiente, garantir a atualização do Plano Diretor e as diretrizes e proposições de
desenvolvimento do município de Pariquera-Açu, nos termos da Lei Complementar nº
22/2008;
ARTIGO 3º - O mandato do Conselho será de 02 (dois) anos, com eleição nos anos
impares, permitida uma única recondução;
ARTIGO 4º - O Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente terá
um Presidente e um Secretário Executivo que serão eleitos pelos Conselheiros.
ARTIGO 5º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em
contrário.

Pariquera-Açu,14 de outubro de 2.021.

Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

REGISTRO E PUBLICADO NA SEÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, NA PRESENTE DATA.

João Batista de Andrade
Diretor do Depto. de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
Gabinete do Prefeito

DECRETO MUNICIPAL Nº 74 DE 15 DE OUTUBRO DE 2021.
Altera o Decreto nº 18 de 24 de março de 2020, definindo a forma do retorno
presencial dos alunos da rede pública e particular de ensino no município de
Pariquera-Açu e dá outras providências.

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

CONSIDERANDO a necessidade padronização entre as normas editadas pelo Governo
do Estado de São Paulo e as editadas pelo Município de Pariquera-Açu quanto ao
enfrentamento da pandemia do novo Coronavirus, a fim de evitar divergências quanto
ao seu entendimento e implementação;
CONSIDERANDO a necessidade da retomada presencial dos alunos da rede pública e
particular de ensino, respeitadas as normas sanitárias editadas pelo Governo do
Estado de São Paulo e o determinado na Deliberação nº 204/2021 da CEE do dia
14/10/2021;
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. O retorno presencial dos alunos no âmbito da toda a rede pública e privada
de ensino observará a todos os protocolos sanitários e será obrigatória a partir do dia
18/10/2021, devendo seguir as seguintes orientações até o dia 02/11/2021:
I – observância da distância mínima de 1 (um) metro entre as pessoas na sala de aula;
II – adoção de revezamento dos alunos para acomodação nas salas de acordo com o
distanciamento determinado pela norma estadual será aplicado de acordo com a
determinação do Departamento de Educação.
Art. 2º Não estão obrigados ao retorno presencial previsto no artigo 1º, devendo
manter as atividades de forma remota:
I – as gestantes e puérperas;
II – os alunos a partir de 12 anos pertencentes ao grupo de risco e sem o ciclo vacinal
completo;
III – os menores de 12 anos pertencentes ao grupo de risco;
IV – os alunos com a saúde fragilizada, mesmo com o ciclo vacinal completo, mediante
indicação médica para permanência no sistema remoto de ensino.
Art. 3º. A partir do dia 03/11/2021 será obrigatória a presença de todos os estudantes
simultaneamente nas salas de aula, com manutenção da aplicação dos protocolos
sanitários.
Parágrafo único – As atividades presenciais das creches serão retomadas a partir do
dia 03/11/2021.
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.

Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

João Batista de Andrade
Diretor Administrativo

Marcelo Pio Pires
Procurador Municipal

Dorival Norberto dos Reis
Diretor de Saúde

César Maciel Araújo Costa
Diretor Executivo de Vigilância Sanitária Epidemiológica

Maria Alaídes Caldeira Sales
Diretora de Educação

Paulo Henrique Barbosa
Diretor de Obras

Thais Carravieri
Diretora de Assistência e Desenvolvimento Social

Maria Aparecida Gomes Sampaio e Silva
Conselho Municipal de Saúde


		2021-10-18T17:00:06-0200
	Brasil
	TONE ALEX GUERRA
	Assinador Serpro




