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DECRETO Nº 2.998/2020 
 
 

“Prorroga as disposições do Decreto nº 2.997, de 14 de 
julho de 2020.”. 
 

 
OSVALDO ÂNGELO ALVES, Prefeito do Município de Bofete, Estado de São 

Paulo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 64, inciso VI, da Lei Orgânica 
Municipal; 

 
CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no 
dia de 11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus 
 
CONSIDERANDO os recentes protocolos emitidos pelo Ministério da Saúde 
e pela Organização Mundial de Saúde; 
 
CONSIDERANDO o contido na Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, do 
Ministério da Saúde; 
 
CONSIDERANDO a necessidade da adoção de medidas necessárias para 
evitar a propagação do vírus em resposta à emergência de saúde pública 
prevista no art. 3º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 
 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 2.975, de 21 de março de 2020, 
que reconheceu o estado de emergência no Município de Bofete em 
decorrência da pandemia do Novo Coronavírus; 

 
CONSIDERANDO as medidas já adotadas pelo Município de Bofete para 
prevenção e controle da crise do Covid-19; 
 
CONSIDERANDO que as ações e os serviços de saúde executados e 
desenvolvidos por instituições públicas estaduais e municipais, da 
administração direta, indireta e fundacional, constituem o sistema único de 
saúde, tendo por diretriz a integração de ações e serviços com base na 
regionalização do atendimento individual e coletivo, adequado ás diversas 
realidades epidemiológicas; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de adotar as medidas necessárias para o 
enfrentamento da crise decorrente do covid-19, com a adoção gradual e 
responsável de medidas de transição para a retomada da atividade 
econômica; 

 
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do 
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art. 196 da Constituição da República; 
 
CONSIDERANDO o que dispõe Decreto Estadual n° 64.994, de 29 de maio 
de 2020, que trata da prorrogação da quarentena no Estado de São Paulo e 
a instituição do Plano São Paulo; 
 
CONSIDERANDO a reclassificação do Município de Bofete na Fase 2 – 
Laranja, do Programa “Plano São Paulo”; 
 
 

 
D E C R E T A: 

 
 

Art. 1º Ficam prorrogadas as disposições do Decreto nº 2.997, de 14 de julho 
de 2020 até o dia 15 de agosto de 2020, excetuadas as alterações extraordinárias do Plano 
São Paulo. 
 

Art. 2º. Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando 
as disposições em contrário 
 

Bofete (SP), 31 de julho de 2020. 

 

 

OSVALDO ÂNGELO ALVES 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


