
Prefeitura de Sao Jose dos Campos 
- Estado de Sao Paulo -

DECRETO N. 18.941, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2021. 

PUBLICADO(A) NO JORNAL 
BOLETIM DO MUNICIPIO 
N° .. ,?.:1..1. .~ .. de .§..1.1.ti.# 

Revoga o incise Ill do art. 2Q do Decreta n. 18.894, 
de 3 de setembro de 2021, que "Dispoe sabre as 
medidas de cumprimento ao Plano Sao Paulo no 
municipio de Sao Jose dos Campos, para 
enfrentamento a pandemia causada pela Covid-
19.". 

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no usa das atribui~6es legais que lhe sao 
conferidas pelo incise IX do artigo 93 da Lei Organica do Municipio, de 5 de abril de 1990; 

Considerando que a Organiza~ao Mundial da Saude classificou, em 11 de mar~o de 2020, 
o surto do novo coronavfrus (SARS-CoV-2) como uma pandemia; 

Considerando que as estrategias de enfrentamento das emergencias de saude publica 
requerem continua avalia~ao dos seus resultados, com vistas a acompanhar as mudan~as na dinamica 
de transmissao e propaga~ao de agentes e doen~as, bem como adequa-las aos sistemas de saude em 
todos os nfveis de organiza~ao; 

Considerando que o Governo do Estado de Sao Paulo, par meio do Decreta Estadual n. 
65.897, de 30 de julho de 2021, estabeleceu que a medida de quarentena imposta a todo o territ6rio 
do Estado vigorou ate 16 de agosto de 2021; 

Considerando o que consta no Processo Administrative n. 33.977 /20; 

DECRETA: 

Art. 1Q Fica revogado o incise Ill do art. 2Q do Decreta n. 18.894, de 3 de setembro de 
2021 que "Disp6e sabre as medidas de cumprimento ao Plano Sao Paulo no municipio de Sao Jose dos 
Campos, para enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19.". 

Art. 2Q Este Decreta entra em vigor na data de sua publica~ao. 

Sao Jose dos Campos, 5 de novembro de 2021. 

~lic~k 
Prefeito 
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Prefeitura de Sao Jose dos Campos 
- Estado de Sao Paulo -

L 

Registrado no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Jurldico, aos 
cinco dias do mes de novembro do ana de dais mil e vinte e urn. 

Everto meida Figueira 
Departamento de Apoio Legislative 
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