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GABINETE DO PREFEITO

 

LEI Nº 3.321, DE 18 DE MARÇO DE 2020
"Dá denominação de "Ralfo Klavin", ao Centro de Cultura Leta, 

localizado na Rua Terezinha Alves de Souza, Jardim Altos do Klavin, 
nesta cidade de Nova Odessa, Estado de São Paulo."

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 
art. 72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promul-
go a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica denominado de "Ralfo Klavin", o Centro de Cultura Leta, localizado na 
Rua Terezinha Alves de Souza, Jardim Altos do Klavin, nesta cidade de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo. 

Art. 2º. Caberá ao Município a colocação de placas com a denominação, nos padrões 
e moldes convencionais.

Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotação 
orçamentária própria, suplementada, se necessário.

Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposição em 
contrário. 

Nova odessa, 18 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

LEI Nº 3.322, DE 18 DE MARÇO DE 2020
Autor: Vereadora Carolina de Oliveira Moura e Rameh e outros

"Dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento prioritário às pessoas 
com fibromialgia e a inclusão do símbolo mundial da fibromialgia nas pla-
cas ou avisos de atendimento prioritário no Município de Nova Odessa."

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 
art. 72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promul-
go a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica estendida a obrigação de atendimento prioritário às pessoas com fibro-
mialgia, bem como a inserção do símbolo mundial da fibromialgia nas placas ou avi-
sos de atendimento prioritário, nos estabelecimentos ou empresas públicas e privadas, 
inclusive concessionárias de serviços públicos, que estejam obrigadas a dispensar du-
rante todo horário de expediente atendimento preferencial às pessoas com deficiência.

Parágrafo único. Entende-se por atendimento prioritário a não obrigatoriedade das 
pessoas protegidas por Lei aguardarem em filas ou a de serem atendidas de forma 
preferencial nos estabelecimentos abrangidos por esta Lei.

Art. 2º. A sinalização do símbolo mundial da Fibromialgia deve ser aplicada conforme 
a norma dos "símbolos internacionais de acesso", no mesmo parâmetro adotado para 
outras deficiências. 

Art. 3º. A pessoa interessada na obtenção do benefício de que trata esta lei deverá 
requerê-lo, juntando prova de sua condição, ao responsável pelo atendimento, que 
determinará as providências a serem cumpridas para o atendimento.

Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 18 de março de 2020

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

LEI Nº 3.323, DE 18 DE MARÇO DE 2020
Autor: Vereadora Carolina de Oliveira Moura e Rameh e outros

"Institui, no calendário oficial do Município, a ‘Parada Poética’
e dá outras providências."

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 
art. 72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promul-
go a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituída a "Parada Poética" no calendário oficial do Município, objeti-
vando difundir a literatura por meio da palavra falada, cantada, exposta, declamada, 
embalada e compartilhada.

Parágrafo único. A critério dos gestores poderão ser desenvolvidas atividades in-
cluindo, dentre outras:

I - estimular as ações governamentais e não governamentais em torno da Parada Po-
ética, e;
II - divulgação de dados e informações no site oficial da Prefeitura Municipal sobre 
o evento.

Art. 2º. O evento será realizado na segunda semana de cada mês, sempre às segundas-
-feiras.

Art. 3º. As autoridades municipais apoiarão e facilitarão a realização de atos públicos 
comemorativos do evento.

Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 18 de março de 2020

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

LEI Nº 3.324, DE 18 DE MARÇO DE 2020
"Dá denominação de "Avenida Jabuticabeiras", a Avenida B1-C,

localizado no loteamento Zona de Produção Industrial n. 10, nesta
cidade de Nova Odessa, Estado de São Paulo."

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 
art. 72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promul-
go a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica denominado de "Avenida Jabuticabeiras", a Avenida B1-C, localizado 
no loteamento Jardins da Cidade, nesta cidade de Nova Odessa, Estado de São Paulo.

Art. 2º. Caberá ao Município a colocação de placas com a denominação, nos padrões 
e moldes convencionais.

Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotação 
orçamentária própria, suplementada, se necessário.

Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposição em 
contrário. 

Nova odessa, 18 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

LEI Nº 3.327, DE 18 DE MARÇO DE 2020
"Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial

e dá outras providências."

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 
art. 72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promul-
go a seguinte Lei:

Art. 1º). Inclui-se na Lei nº 3.135 de 14/11/2017 - Plano Plurianual, Lei nº 3.278 de 
15/07/2019 - Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei nº 3304 de 21/12/2019 
- Lei Orçamentária Anual (LOA) a Natureza de Despesa seguinte:

Art. 2º). Fica aberto na Lei de Diretrizes Orçamentárias exercício 2020 e no Orçamen-
to vigente, um crédito adicional especial no valor de R$ 1.616.000,00 (Um Milhão, 
Seiscentos e Dezesseis Mil Reais), com a seguinte classificação orçamentária.

  02.00.00.00 Prefeitura Municipal
  02.05.00.00 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente
  02.05.01.00 Manutenção dos Parques, Jardins e Bosques
  18.451.0006.1.081 Revitalização do Bosque Manoel Jorge
  4.4.90.51 Obras e Instalações
  02.100.000 Fonte de Recurso da Despesa R$ 1.500.000,00 

  02.00.00.00 Prefeitura Municipal
  02.05.00.00 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente
  02.05.01.00 Manutenção dos Parques, Jardins e Bosques
  18.451.0006.1.081 Revitalização do Bosque Manoel Jorge
  4.4.90.51 Obras e Instalações
  01.110.000 Fonte de Recurso da Despesa R$ 36.000,00 

  02.00.00.00 Prefeitura Municipal
  02.12.00.00 Diretoria da Promoção Social
  02.12.02.00 Manut Fund Munic Assist Social
  08.244.0016.2.069 Manutenção do Fundo de Assistência Social
  4.4.90.52 Equipamento e Material Permanente
  05.500.000 Fonte de Recurso da Despesa R$ 70.000,00

  02.00.00.00 Prefeitura Municipal
  02.12.00.00 Diretoria da Promoção Social
  02.12.02.00 Manut Fund Munic Assist Social
  08.244.0016.2.069 Manutenção do Fundo de Assistência Social
  4.4.90.52 Equipamento e Material Permanente
  01.510.000 Fonte de Recurso da Despesa R$ 10.000,00
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Art. 3º). O crédito autorizado será coberto por anulação das dotações abaixo relacio-
nadas:

  02.00.00.00 Prefeitura Municipal
  02.03.00.00 Secretaria de Administração
  02.03.01.00 Manutenção dos Próprios Públicos
  04.122.0004.2.018 Manutenção dos Próprios Públicos
  Dotação 116
  3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
  01.110.000 Fonte de Recurso da Despesa R$ 46.000,00 

 Art. 4º). A diferença do crédito autorizado no artigo 2º, será coberto por Excesso de 
Arrecadação por conta de Recursos do Estado para as Despesas dos Programas com 
Revitalização do Bosque Manoel Jorge e Recursos da União para Aquisição de Equi-
pamento Permanente da Assistência Social.

  TOTAL DA DIFERENÇA DO CREDITO AUTORIZADO........ R$ 1.570.000,00

Art. 5º). Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º). Revogam-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 18 de março de 2020

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

LEI Nº 3.325, DE 18 DE MARÇO DE 2020
Autoria: Mesa Diretora 

"Que reajusta a remuneração dos servidores da
Câmara Municipal e dá outras providências."

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 
art. 72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promul-
go a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica reajustada em 4,48% (quatro vírgula quarenta e oito por cento), a remu-
neração dos servidores da Câmara Municipal, com fundamento no art. 37, inciso X, da 
Constituição Federal, em consonância com o disposto no parágrafo único do art. 13 da 
Lei 3.278/2019 e com previsão orçamentária na Lei nº 3.304/2019.

Art. 2º. Os efeitos desta lei retroagem a 1º de janeiro de 2020.

Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das seguin-
tes dotações:

  01.01.01 Câmara Municipal
  01.031 Ação Legislativa
  0002 Processo Legislativo
  2001 Manutenção da Câmara Municipal
  3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

  01.01.01 Câmara Municipal
  01.031 Ação Legislativa
  0002 Processo Legislativo
  2001 Manutenção da Câmara Municipal
  3.1.90.13 Obrigações Patronais

Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 18 de março de 2020

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

LEI Nº 3.326, DE 18 DE MARÇO DE 2020
Autoria: Vereador Avelino Xavier Alves

"Institui, no calendário oficial do Município, o Dia do Bombeiro e dá 
outras providências."

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 
art. 72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promul-
go a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituído, no calendário oficial do Município, o Dia do Bombeiro.

Art. 2º. O evento será realizado, anualmente, no dia 2 de julho.

Art. 3º. As autoridades municipais apoiarão e facilitarão a realização de atos públicos 
comemorativos do evento.

Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 18 de março de 2020

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL
Edital: 06/PE/2020. Processo: 1611/2020.

Objeto:"Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentí-
cios e derivados com cota reservada para microempresa, empresa de pequeno porte 
e micro empreendedor individual". Decisão:"A vista do exposto, consideroTOTAL-
MENTE PROCEDENTEa impugnação, para que seja revisto no edital o valor refe-
rencial do item 11 do lote 01".

Nova odessa, 19 de março de 2020
ADRIANO NAKANDAKARE SEICHE

Pregoeiro
 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

O Município de Nova Odessa leva ao conhecimento dos interessados que o edital de 
Pregão Eletrônico n.º 06/PE/2020.Objeto:"Registro de preços para futuras e eventuais 
aquisições de gêneros alimentícios e derivados com cota reservada para microempre-
sa, empresa de pequeno porte e micro empreendedor individual", sofreu alteração, no 
valor referencial do item 11 do lote 01.

A sessão pública de processamento do pregão eletrônico fica prorrogada para o dia 02 
de abril e 2020, às 08h:30min.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 20/03/2020 às 14h:00min.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 02/04/2020, às 08h30min.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 02/04/2020, às 10h00min

O Edital em inteiro teor, com as alterações introduzidas, estará à disposição dos in-
teressados, no seguinte link de acesso:http://www.novaodessa.sp.gov.br/Licitacoes.
aspx, ouwww.bbmnetlicitacoes.com.br.

Nova odessa, 19 de março de 2020
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS

 

DIÁRIO OFICIAL | EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município de Nova Odessa (Lei Municipal 3.163, de 07 de março de 2018) é uma publicação 

da Prefeitura de Nova Odessa.

Site: www.novaodessa.sp.gov.br

CONTEÚDO: O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade das secretarias e órgãos públicos emissores. Qual-
quer dúvida ou solicitação de errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor. Para informações sobre 

como contatar o órgão emissor, ligue para 3476-8600.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: Edição, diagramação e Publicação Eletrônica. 
E-mail: doficial@novaodessa.sp.gov.br
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EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Edital: 59/PE/2019. Processo Administrativo: 53/2020.

Objeto:registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza e 
descartáveis para a secretaria de saúde com cota reservada para microempresa, empre-
sa de pequeno porte e microempreendedor individual.Modalidade: Pregão Eletrônico. 
Proponentes: 14. Processo homologado pela autoridade competente e objeto adjudica-
do em favor da seguinte empresa: os itens 01, 02, 04, 05 e 07 objeto deste pregão em 
favor da empresa IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME; os itens 03 e 10 objeto 
deste pregão em favor da empresa J J SOUTO ME; o item 06 objeto deste pregão em 
favor da empresa NASAD LIMP COMERCIAL LTDA ME; os itens 08 e 09 objeto 
deste pregão em favor da empresa WILTON DE MORAIS CARVALHO - ME. Data 
da homologação e adjudicação: 18/03/2020.

Nova odessa, 19 de março de 2020
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Edital: 05/PP/2020. Processo Administrativo: 1427/2020.

Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma no prédio do CTVP para 
adequação da farmácia central com fornecimentos de materiais, equipamentos e mão 
de obra. Modalidade: Pregão Presencial. Proponentes: 01. Processo homologado pela 
autoridade competente e objeto adjudicado em favor da seguinte empresa: Vértice 
Edificações EIRELI. Data da homologação e adjudicação: 16/03/2020.

Nova odessa, 19 de março de 2020
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços n°. 035/2020

Órgão Gerenciador: Município de Nova Odessa. Processo: 1059/2020. Edital. 03/
PP/2020. Detentora: Tríade Panificadora Ltda ME. Preço unitário para os itens: LOTE 
02 - COTA RESERVADA: item 01 - R$ 6,70; item 02 - R$ 3,70; item 03 - R$ 3,30.
Assinatura: 12/03/2020. Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisi-
ções de kit lanches com cota reservada para microempresa, empresa de pequeno porte 
e micro empreendedor individual. Modalidade: Pregão Presencial.

Nova odessa, 12 de março de 2020
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços n°. 036/2020.

Órgão Gerenciador: Município de Nova Odessa. Processo: 1059/2020. Edital. 03/
PP/2020. Detentora: Panificadora e Cozinha Indústria Sapore Di Pane Ltda - EPP. Pre-
ço unitário para os itens: LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: item 01 - R$ 5,38; item 02 
- R$ 4,43. Assinatura: 12/03/2020. Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais 
aquisições de kit lanches com cota reservada para microempresa, empresa de pequeno 
porte e micro empreendedor individual. Modalidade: Pregão Presencial.

Nova odessa, 12 de março de 2020
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

PRIMEIRO TERMO DE RETIFICAÇÃO - ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2020

Ata de Registro de Preços n°. 018/2020. Órgão Gerenciador: Município de Nova 
Odessa. Processo: 9917/2019. Edital. 24/PP/2019. Detentora: Data Equipamentos de 
Segurança Ltda ME. Preço unitário para os itens:Onde se Lê:LOTE 03 - CALÇADO: 
item 01 - R$ 33,90; item 02 - R$ 33,90; item 03 - R$ 33,90;item 04 - R$ 33,90; item 05 
- R$ 33,90; item 06 - R$ 33,90; item 07 - R$ 33,90; item 08 - R$ 33,90.Lê-se:LOTE 03 
- CALÇADO: item 01 - R$ 33,90; item 02 - R$ 33,90; item 03 - R$ 33,90;item 04 - R$ 
33,90; item 05 - R$ 33,90; item 06 - R$ 33,90; item 07 - R$ 33,90; item 08 - R$ 29,35. 
Assinatura: 12/03/2020. Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisi-
ções de equipamentos de proteção individual exclusivo para microempresa, empresa 
de pequeno porte e micro empreendedor individual. Modalidade: Pregão Presencial.

Nova odessa, 12 de março de 2020
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

PRIMEIRO TERMO DE RETIFICAÇÃO AO CONTRATO 
Nº 114/2019

Contrato: 114/2019.
Contratante: Município de Nova Odessa. Processo Administrativo: 11687/2019. Edi-
tal: 30/PP/2019. Contratada: Eyes Nwhere Sistemas Inteligentes de Imagem Ltda. 
Valor: "Fica retificado os valores do anexo I do contrato nº 114/2019". Assinatura: 
12/03/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de equi-
pamentos de sistemas de segurança em vídeo com instalação, via rede wireless com 

treinamento, manutenção por 12 meses, conforme especificações constantes nos ane-
xos e termo de referência deste edital. Modalidade: Pregão Presencial.

Nova odessa, 12 de março de 2020
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EXTRATO DE CONTRATO - LOCAÇÃO
Termo de Aditamento: 001/2020. Contrato: 045/2006.

Locatária: Município de Nova Odessa. Processo: 712/2006. Locador: Maria Bacelar 
Perissinotto.Valor mensal: R$ 2.370,84. Assinatura: 16/03/2020. Vigência: 12 meses. 
Objeto: Locação de Imóvel comercial, Localizado na Rua Aristeu Valente, nº 369 - 
Nova Odessa - SP. Fundamentação Lega: Dispensa Art. 24, Inciso X da Lei Federal 
nº 8666/93.

Nova odessa, 16 de março de 2020
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo nº 1550/2020.

Ratificando nos termos do Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 o ato do Secretário de Saúde, 
nos termos do Decreto de número 3.500, de 13 de janeiro de 2016, que dispensou nos 
termos do Artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação da empresa 
Mulheres Centro Paulista de Recuperação LTDA para contratação de clínica especia-
lizada em internação compulsória no valor total de R$ 54.000,00.

Nova odessa, 11 de março de 2020
VANDERLEI COCATO BORGES

Secretário de Saúde
 

RETOMADA DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 02/2020

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA,Prefeito do Município de Nova Odessa, 
torna público a retomada da Tomada de Preços nº. 02/TP/2020, com encerramento dia 
07/04/2020, às 14 horas, junto ao respectivo Departamento de Suprimentos e Licita-
ções, situado a Avenida João Pessoa, 777 - Centro, Nova Odessa/SP para contratação 
de empresa especializada para execução de recapeamento asfaltico na Estrada Rodolfo 
Kivitz, trecho da rua Frederico Puke até Córrego Represa, com fornecimento de ma-
teriais, equipamentos e mão de obra. Ultimo dia para cadastro: 02/04/2020.Vistoria 
Técnica:éobrigatóriae deverá ser realizada por representante credenciado da licitante, 
mediante agendamento prévio pelo telefone (19) 3476-8600, ramais - 308, 340 e 335 
com pelo menos 02 (dois) dias úteis de antecedência contados do último dia para rea-
lização da vistoria e será realizado sempre em horário de expedienteadministrativo. 
considera-se o último dia para vistoria o dia 06/04/2020.Os licitantes que já realizaram 
vistoria anteriormente, e que possuam o atestado de vistoria referente a este certame, 
estão dispensados de realizar nova vistoria. o edital completo estará disponível no 
seguinte link de acesso:http://www.novaodessa.sp.gov.br/licitacoes.aspx.

Nova odessa, 19 de março de 2020
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
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DECRETO Nº 4.175, DE 19 DE MARÇO DE 2020
“Declara situação de emergência no Município em razão da pandemia do 

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 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 so-
bre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância inter-
nacional 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 
eventos no Município de Nova Odessa como forma de combater a proliferação do novo 
coronavírus (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 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 declarada situação de emergência em saúde pública no município em razão 
da pandemia de doença infecciosa viral respiratória, novo coronavírus (COVID-19).

Art. 2º. Nos termos do inciso III, do § 7º, do art. 3º, da Lei Federal no 13.979, de 06 de 
fevereiro de 2020, para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 
novo coronavírus (COVID-19), poderão ser adotadas as seguintes medidas:

I- determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) exames laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas;
e) tratamentos médicos específicos.

II- estudo ou investigação epidemiológica;

III- requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será 
garantido o pagamento posterior de indenização justa.

Parágrafo único. De imediato, sem embargo de novas orientações, fica determinado que, 
a partir da publicação deste decreto:

I- os servidores públicos municipais, exceto os da área da saúde e segurança, que tenham 
contato ou convívio direto com caso suspeito ou confirmado de contaminação pelo novo 
coronavírus (COVID-19) ou ainda integrem o grupo de risco, de acordo com diretivas es-
tabelecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde e Secretaria 
de Estado da Saúde de São Paulo, deverão adotar o regime excepcional do teletrabalho;

II - os servidores públicos que estiverem no grupo de risco nos termos do disposto no 
inciso anterior, mas não se enquadram para adesão do teletrabalho, deverão ingressar em 
férias pelo período de trinta dias, ressalvados os servidores com direito a férias propor-
cionais ou ainda gozar de licença prêmio, observando o atendimento dos requisitos legais 
aplicáveis; 

III- os servidores enquadrados nos incisos I e II acima ficarão facultados a optar pelo 
sistema de banco de horas conforme regramento vigente;

IV- ficam suspensas a partir do dia 23 de março à 06 de abril as aulas e atividades esco-
lares; 

V- fica antecipado o recesso escolar a partir de 23 de março à 06 de abril para todos os 
servidores das unidades escolares e aos servidores do setor de alimentação escolar;

VI- permanecerão fechados os ambientes públicos e privados, abaixo descritos, pelo pra-
zo de 30 (trinta) dias prorrogáveis, sob pena multa cumulativa e denúncia ao Ministério 
Público das eventuais violações:

a) as academias de todas as modalidades esportivas;
b) centros de lutas;
c) bibliotecas;
d) centros culturais;
e) bosques;
f) centros de convivência da melhor idade, sejam eles públicos ou privados;
g) comércios, exceto supermercados, padarias, farmácias, postos de abastecimentos de 
combustíveis, distribuidores de água e gás, e todas as demais atividades comerciais que 
operam pelo sistema delivery (entregas à domicilio);

VII- Fica suspensa temporariamente a validade de alvarás de funcionamento para esta-

belecimentos de entretenimento, como casas noturnas, bares, choperias, pubs, tabacarias 
e afins, que promovam concentração e circulação de pessoas, bem como a suspensão da 
expedição de novos alvarás;

VIII- permanecerão suspensas pelo prazo de 30 (trinta) dias prorrogáveis as reuniões 
dos Conselhos Municipais, salvo as reuniões designadas anteriormente a publicação do 
presente decreto e as reuniões do Conselho Municipal de Saúde no que for estritamente 
necessário para as deliberações acerca do enfrentamento da pandemia;

IX- a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico recomenda que estabeleci-
mentos comerciais, de prestação de serviços e industriais elaborem e executem procedi-
mentos internos para prevenção e controle do contágio, de acordo com as orientações do 
Ministério da Saúde, OMS e da Secretaria Municipal de Saúde, em especial, dispensem 
das atividades as pessoas inclusas no grupo de risco;

X- as concessionárias de serviço público municipal deverão adotar medidas e procedi-
mentos internos para prevenção e controle do contágio do novo coronavírus (COVID-19), 
de acordo com as determinações do Poder Executivo Municipal;

XI- a Secretaria Municipal de Saúde orientará as escolas do município no tocante aos 
procedimentos de higiene e prevenção ao novo coronavírus (COVID-19);

XII- a Diretoria de Comunicação, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, 
criará canais de comunicações com a população em geral, tais como no sítio oficial da 
Prefeitura e atendimento via telefone e Whatsapp;

XIII- todos aqueles que chegarem de viagem internacional, deverão manter isolamento 
social pelo prazo de 14 (quatorze dias).

Art. 3º. Fica suspenso no prazo de 30 (trinta) dias prorrogáveis o atendimento presencial 
nas repartições públicas municipais, exceto nas repartições de serviços essenciais.

Art. 4º. Ficam suspensas no prazo de 30 (trinta) dias prorrogáveis as visitações no Cemi-
tério Municipal.

Art. 5º. Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde 
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacio-
nal decorrente do novo coronavírus (COVID-19) de que trata este Decreto, nos termos do 
art. 4º da Lei Federal no 13.979, 06 de fevereiro de 2020.

Art. 6º. Fica autorizada a contratação de mão de obra temporária para suprir as necessi-
dades de pessoal do Hospital Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia e das UBSs, tendo em 
vista o remanejamento de servidores que estejam no grupo de risco.

Art. 7º. Fica autorizada a requisição de servidores das áreas de apoio (cozinha, limpeza), 
bem como de recepção, lotados em outras secretarias municipais, para atuação nos servi-
ços de saúde mantidos pelo Município.

Art. 8º Ficam convocados todos os médicos cubanos que estejam no território municipal, 
a se apresentarem no prazo de 24 (vinte e quatro) horas à Secretaria de Saúde para fins de 
cadastro para posterior prestação de serviços.

Art. 9º. Fica autorizada a criação de postos de saúde volantes nas escolas municipais, a 
fim de suprir as demandas e evitar a concentração dos atendimentos no Hospital Muni-
cipal.

Art. 10. Ficam os Secretários Municipais autorizados a implementar no âmbito de suas 
pastas, sistema de trabalho remoto.

Art. 11. Fica proibida a entrada de novos hóspedes no setor hoteleiro.

Art. 12. Ficam suspensas as cirurgias eletivas realizadas no Hospital Municipal e Ma-
ternidade Dr. Acílio Carreon Garcia (dermatológicas, ginecológicas, urológicas e orto-
pédicas). 

I- Estão suspensas as aulas de estágio dos cursos de enfermagem e técnico de enferma-
gem no Hospital Municipal e Maternidade Dr. Acílio Carreon Garcia;

II- Ficam suspensas as atividades destinadas ao entretenimento ou atendimento religioso 
dos pacientes no Hospital Municipal e Maternidade Dr. Acílio Carreon Garcia;

III- Ficam suspensas as visitas no Hospital Municipal e Maternidade Dr. Acílio Carreon 
Garcia, salvo, mediante autorização médica;

IV- Ficam suspensas todas as atividades nos setores de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psi-
cologia, assim como os atendimentos odontológicos que não sejam de urgência ou emer-
gência. Os servidores destes setores ficam a disposição da Secretaria de Saúde;

V- Ficam suspensos todos os exames diagnósticos primários categorizados como eleti-
vos;

VI- Ficam canceladas as consultas agendadas na atenção básica e na atenção especializa-
da, bem como novos agendamentos;

VII- Fica mantido o acompanhamento de gestantes, porém, recomenda-se que se evite a 
presença de acompanhantes nas consultas;

VIII- A regulamentação do horário de trabalho e rotina dos médicos especialistas do Am-
bulatório de Especialidades, assim como da Atenção Básica, além dos demais profissio-
nais do Ambulatório de Especialidades deverá ser definida pela Secretaria de Saúde em 
comunicado interno, de acordo com a necessidade diante da situação de emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19);

IX- Fica suspenso o atendimento em grupo no CAPS, poderão ser realizados atendimen-
tos individuais, com prévio agendamento;

X- As receitas de medicamentos básicos de uso contínuo terão validade de seis meses a 
partir da data de vencimento da receita, exceto os medicamentos controlados que neces-
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sitam de retenção da receita;

XI- Os pacientes de grupos de risco que necessitarem retirar medicamentos, ou fazer 
agendamentos, deverão solicitar a um representante ou familiar para fazê-lo, mediante 
apresentação de documentos pessoais do paciente, impreterivelmente o documento de 
identidade e o cartão +Saúde;

XII- A Secretaria de Saúde poderá convocar para o atendimento de urgência e emergência 
qualquer profissional da rede pública municipal de Saúde, diante da necessidade causada 
pela situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
novo coronavírus (COVID-19);

XIII- A Secretaria de Saúde poderá requisitar de outras secretarias e setores da Adminis-
tração, funcionários para atuarem nas unidades de saúde.

Art. 13. Fica proibida aglomeração de pessoas em áreas públicas e particulares, inclusive 
em condomínios em geral, sob pena de emprego de poder de polícia.

Art.14. Fica proibido o funcionamento de feiras públicas no município.

Art. 15. Fica limitado ao velório o acesso a 20% (vinte por cento) da capacidade máxima 
prevista no alvará de funcionamento, conferindo-se preferencialmente aos parentes pró-
ximos do de cujos.

Art. 16. A tramitação dos processos referentes a assuntos vinculados a este Decreto cor-
rerá em regime de urgência e prioridade em todos os órgãos e entidades do Município.

Art. 17. Fica o Secretário de Administração autorizado a emitir resolução interna em 
assuntos que envolvam a pasta de Recursos Humanos. Ficam ainda, os demais secretá-
rios autorizados a emitir resolução interna em suas respectivas secretárias no âmbito da 
organização e execução dos trabalhos.

Art. 18. O transporte público coletivo funcionará normalmente nos horários de pico e 
com redução de 20% (vinte por cento) nos demais horários. Os veículos circularão com 
janelas abertas e somente com passageiros sentados, devendo os responsáveis pelo trans-
porte público coletivo providenciar a limpeza e higienização total dos ônibus e afins, em 
especial nos pontos de contato com as mãos dos usuários e também do ar-condicionado; 
disponibilizar álcool em gel aos usuários e trabalhadores, nas áreas dos terminais e entra-
da e saída dos veículos; orientação para os motoristas e cobradores higienizarem as mãos 
a cada viagem;

Art. 19. O não cumprimento do presente decreto, poderá ensejar todas as medidas neces-
sárias para a responsabilização civil e criminal.

Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e vigorará enquanto per-
durar o estado de emergência causado pelo novo coronavírus (COVID-19), convalidando 
todos os decretos publicados anteriormente. 

Nova odessa, 19 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
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