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DECRETO Nº  4.169 DE 13 DE MARÇO DE 2020

“Dispõe sobre a suspensão de atividades públicas em espaços públicos 
municipais, durante o período em que vigorar o estado de emergência de 
saúde pública internacional em razão ao novo coronavírus COVID-19” 

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA,Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do 
artigo 78, Inciso I;

CONSIDERANDO os termos da Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, 
especialmente a possibilidade de “restrição de atividades” capitulada no inciso II do 
Art. 2º do referido diploma legal;

CONSIDERANDO  a necessidade do município encetar ações preventivas articuladas 
e em conjunto com o ente público estadual e federal no estado de emergência de saúde 
pública internacional;
 
CONSIDERANDO por fim, as recomendações sanitárias e médicas visando a preven-
ção de condutas que favorecem a contaminação ou propagação do novo coronavírus 
COVID-19; 

DECRETA: 

Art. 1º Ficam suspensos todos os eventos públicos, nos espaços públicos municipais 
fechados, enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública;
 
Art. 2º A autorização de uso ou a realização de eventos públicos nos espaços públicos 
municipais abertos, fica condicionado ao limite máximo de participação de 100 (cem) 
pessoas.

Art. 3º Os eventos esportivos municipais poderão sofrer outras restrições adicionais a 
partir de estudos e decisão das Secretarias Municipal de Saúde e de Esportes, Cultura 
e Lazer.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposi-
ções eventualmente em contrário.
.
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