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GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 4.223, DE 09 DE MAIO DE 2020
“Estende o prazo da quarentena de que trata o Decreto Municipal nº 

4.181, de 23 de março de 2020.”
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, Es-
tado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do artigo 
78, Inciso I e;

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Inter-
nacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da 
Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que Declara 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da In-
fecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que “dispõe 
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância in-
ternacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19) responsável pelo surto de 2019”;

CONSIDERANDO a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre 
a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 
2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o ofício GAB n. 03/2020, da 2ª Vara Judicial da Comarca de Nova 
Odessa/SP – Poder Judiciário do Estado de São Paulo, recomendando a proibição de even-
tos no Município de Nova Odessa como forma de combater a proliferação do novo coro-
navírus (COVID-19) e de preservar incólume a saúde da população;

CONSIDERANDO a Recomendação Administrativa expedida em 19 de março de 2020 
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo – Promotoria de Justiça de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo; 

CONSIDERANDO que nos termos do artigo 4º, §§1º e 2º, da Portaria MS nº 356, de 
11 de março de 2020, o Secretário de Saúde do Estado ou seu superior está autorizado a 
determinar a medida de quarentena, pelo prazo de 40 (quarenta) dias; 

CONSIDERANDO a recomendação do Centro de Coronavírus, instituído pela Resolu-
ção nº 27, de 13 de março de 2020, do Secretário de Estado da Saúde, que aponta a cres-
cente propagação do coronavírus no Estado de São Paulo, bem assim a necessidade de 
promover e preservar a saúde pública;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, em 
especial o rol de serviços públicos e atividades essenciais de saúde, alimentação, abaste-
cimento e segurança;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020, que decreta 
quarentena no Estado de São Paulo;
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CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 64.920, de 06 de abril de 2020 que estende o 
prazo da quarentena no Estado de São Paulo até o dia 22 de abril de 2020;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 64.946, de 17 de abril de 2020, que estende o 
prazo da quarentena no Estado de São Paulo até o dia 10 de maio de 2020;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 64.967, de 08 de maio de 2020, que estende o 
prazo da quarentena no Estado de São Paulo até o dia 31 de maio de 2020;

CONSIDERANDO a necessidade de conter a propagação de infecção e transmissão lo-
cal, preservar a Saúde Pública e garantir a eficiência das ações:

DECRETA:
Art. 1º. Fica estendido até o dia 31 de maio de 2020 o período de quarentena de que trata o 
parágrafo único do artigo 1º do Decreto Municipal nº 4.181, de 23 de março de 2020, como 
medida necessária ao enfrentamento da pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus), no 
município de Nova Odessa.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as dis-
posições em contrário.

Nova odessa, 09 de maio de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
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