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PODER EXECUTIVO
 

GABINETE DO PREFEITO
 

DECRETO Nº  4.182 DE 25 DE MARÇO DE 2020

“Decreta estado de Calamidade Pública no município de Nova
Odessa decorrente da pandemia causada pela propagação 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;

CONSIDERANDO os termos da Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, 
que trata das ações públicas necessárias a enfrentar a emergência em saúde pública em 
virtude da pandemia reconhecida pela OMS através da propagação do novo corona-
vírus COVID-19;
 
CONSIDERANDO as Portarias emanadas pelo Ministério da Saúde Nº 188 de 03 
de fevereiro de 2020, Nº 356 de 11 de março de 2020 e de Nº 454 de 20 de março de 
2020;
 
CONSIDERANDO a edição do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, 
mediante o qual o Congresso Nacional reconhece a existência de calamidade pública 
para os fins do artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, 
nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Men-
sagem nº 93, de 18 de março de 2020;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020, que re-
conhece o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, que 
atinge o Estado de São Paulo, e dá providências correlatas; 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 
2020, que regulamenta a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir 
os serviços públicos e as atividades essenciais; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020, que de-
creta quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do novo corona-
vírus COVID-19; 

CONSIDERANDO a notória escalada de casos de infecção e óbitos em razão do 
novo coronavírus COVID-19, principalmente no estado de São Paulo o qual detém o 
maior número de ambos eventos, segundo o Ministério da Saúde e Secretaria Estadual 
de Saúde; 

CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, 
especialmente o Art. 65, que trata do reconhecimento do estado de Calamidade Públi-
ca nos municípios;

CONSIDERANDO que no Município de Nova Odessa, já foram editados decre-
tos reconhecendo o estado de emergência em saúde pública e determinando medidas 
restritivas no âmbito do município, bem como, ações emergenciais de prevenção e 

combate no município pela administração pública municipal;

DECRETA: 

Art. 1º Declara o estado de calamidade pública no município de Nova Odessa, decor-
rente da pandemia do novo coronavírus COVID-19, podendo adotar medidas legais e 
administrativas para enfrenta-lo;
 
Art. 2º Estão convalidadas todas as medidas administrativas e jurídicas constantes 
dos Decretos Municipais Nºs 4.169 de 13/03/2020, 4.170 de 16/03/2020, 4.171 de 
17/03/2020, 4.175 de 19/03/2020, 4.177 de 19/03/2020, 4.178 de 20/03/2020, 4.180 
de 23/03/2020 e 4.181 de 23/03/2020, salvo as disposições em contrário em virtude de 
ato administrativo posterior.
 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Nova odessa, 25 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
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