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GABINETE DO PREFEITO
 

DECRETO Nº 4.313, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020

“Altera a redação do caput e do inciso I do Art. 12 do Decreto Municipal 
nº 4.175 de 19/03/2020, bem como, 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 
artigo 78, Inciso I e;

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em de-
corrência da Infecção 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 
internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19) responsável pelo surto de 
2019” e a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde;

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, bem como, o ofício-recomendação emanado 
pelo órgão do Ministério Público da Comarca de Nova Odessa sob pena de sanção aos 
eventuais infringentes as determinações sanitárias recomendadas, seja por particulares 
ou órgãos públicos;

CONSIDERANDO que, na data de 09 de outubro de 2020, através do Decreto Es-
tadual n. 65.237, o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo por 
meio do Plano São Paulo a região metropolitana de Campinas foi elevada a quarta 
fase -  Verde;

DECRETA:

Art. 1º. O caput e o inciso I do Art. 12 do Decreto Municipal nº 4.175 de 19 de março 
de 2020, passam a ter a seguinte redação:

“Art. 12. Fica permitida a retomada das cirurgias eletivas realizadas nas dependências 
do Hospital Municipal e Maternidade Dr. Acílio Carreon Garcia, priorizando aqueles 
procedimentos eletivos com maior probabilidade de complicação ou piora na sua evo-
lução, obedecendo os protocolos de segurança a serem seguidos e implantados pelas 
Vigilâncias Sanitária e Epidemiológica

I – Fica autorizada a retomada das aulas de estágio dos cursos de enfermagem e técni-
co de enfermagem no Hospital Municipal e Maternidade Dr. Acílio Carreon Garcia.”

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as dis-

posições em contrário, em especial o Decreto nº 4.298, de 22 de setembro de 2020, 
retroagindo os seus efeitos do caput do artigo 12 a partir de 24 de setembro de 2020.
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