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D E C R E T O 
Nº 8097/2021 

“Dispõe sobre a prorrogação da 
composição da Diretoria Executiva das 
Associações de Pais e Mestres, em caráter 
excepcional, em razão das medidas 
adotadas para prevenção do contágio pelo 
Covid-19 (Novo Coronavirus).”  

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, no exercício de suas atribuições 

que lhes são conferidas por Lei, e 

 

CONSIDERANDO que diversas Associações de Pais e Mestres estão com suas Atas de 

eleições vencidas desde 31/12/2020, circunstância que as impede de exercer suas atividades; 

 

CONSIDERANDO as diversas medidas adotadas, no âmbito Federal, Estadual e 

Municipal, para evitar a propagação do Covid-19 (Novo Coronavirus); 

 

CONSIDERANDO o Provimento 91, de 22/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que 

dispõe sobre a suspensão ou redução do atendimento presencial ao público, bem como a suspensão 

do funcionamento das serventias extrajudiciais a cargo de notários, registradores e responsáveis 

interinos pelo expediente, como medidas preventivas para a redução dos riscos de contaminação com 

o novo Coronavirus, causador da Covid-19, e regula a suspensão de prazos para a lavratura de atos 

notariais e de registro; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n.º 65.298, de 18/11/2020, que prevê no parágrafo 

único, do artigo 1.º, que a continuidade dos repasses e ajustes às Entidades representativas da 

comunidade escolar da rede pública Estadual – Associações de Pais e Mestres ficarão condicionadas à 

realização, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da sua publicação, de Assembleia Geral 

pelas Associações de Pais e Mestres, para adoção do Estatuto padrão;  

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º Ficam prorrogadas, até 01/08/2021, em caráter excepcional, a composição das 

Diretorias Executivas das Associações de Pais e Mestres, nos termos do Decreto n.º 7036/2017. 
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Parágrafo Único – Durante o período de prorrogação de que trata o “caput” deste Artigo, 

estão mantidas todas as atribuições da Diretoria Executiva, em consonância com os Decretos 

7036/2017, 7244/2018 e 7866/2020. 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.  

 

   São Sebastião, 10 de fevereiro de 2021. 

 
 
 

FELIPE AUGUSTO 

Prefeito  


