
 

Decreto nº 155/2020 

“IMPLANTA A FASE VERMELHA NO MUNICÍPIO DE NOVA 

ALIANÇA PARA CONTROLE DA COVID-19, SEGUINDO O DECRETO DO ESTADO DE SÃO PAULO” 

VANDIL BAPTISTA CASEMIRO, Prefeito do Município de Nova 

Aliança, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas por Lei. 

CONSIDERANDO todas as medidas já decretadas no âmbito 

municipal até a presente data a fim de evitar e minimizar a disseminação do COVID-19 (Novo 

Coronavírus) no âmbito da região deste município; 

CONSIDERANDO a situação de emergência em saúde pública 

evidenciada na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro 2020; 

CONSIDERANDO o reconhecimento, pelo Congresso Nacional, 

da situação de calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 

2020, publicado no Diário do Congresso Nacional - DCN nº 9, da mesma data (edição 

extraordinária); 

CONSIDERANDO o reconhecimento, pelo Governo do Estado 

de São Paulo, da situação de calamidade pública no âmbito do Estado, conforme Decreto 

Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado de São 

Paulo nº 56, edição de 21 de março de 2020; 

CONSIDERANDO os decretos municipais de nº 26 de 20 de 

março de 2020, e o decreto municipal nº 32/2020 de 1º de abril de 2020. 

DECRETA: 

Art. 1º Durante as festas de Final de ano de Natal e Ano Novo, 

o município seguira as regras fixadas pelo Governo do Estado de São Paulo, implanta as regras 

da Fase Vermelha, no controle da Pandemia da COVID-19.  

Art. 2º Este decreto poderá ser alterado  caso necessário. 

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

tendo valida até 03 de Janeiro de 2021, ficando revogadas as disposições em contrário. 

Nova Aliança- SP, 23 de Dezembro de 2020. 

VANDIL BAPTISTA CASEMIRO 
Prefeito Municipal 

 

Registrado e em seguida publicado por afixação em lugar de costume.   

        Vanderlei Passarini 
            Diretor de Finanças              


