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PODER EXECUTIVO - ATOS OFICIAIS 

DECRETO Nº 4992, DE 07 DE MAIO DE 2020. 
Dispõe sobre o uso geral e obrigatório de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, e dá 
outras providências. 
LUIS ANTONIO FIORANI, Prefeito Municipal de Vista Alegre do Alto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, que lhe confere a Lei Orgânica... 
DECRETA: 
Art. 1º - Fica instituído enquanto perdurar a quarentena, o uso obrigatório de máscaras de proteção facial, 
preferencialmente de uso não profissional: 
I - nos espaços de acesso aberto ao público, incluídos os bens de uso comum da população; 
II - no interior de repartições públicas municipais, pela população, por agentes públicos, prestadores de serviço e 
particulares. 
§ 1º - O descumprimento do disposto no artigo 1º deste decreto, sujeitará o infrator às penas previstas abaixo:  
I – Advertência ao infrator e sua respectiva qualificação; 
II – Na reincidência e a cada reincidência multa no valor de R$100,00 (cem reais) 
Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,  
Vista Alegre do Alto, de 07 de maio de 2020.LUIS ANTONIO FIORANI - Prefeito Municipal 
 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO/SP 

GABINETE DO PRESIDENTE 

COMUNICADO 

A Lei Complementar 101/2000, no Artigo 48, dispõe sobre a transparência da gestão fiscal, mediante o incentivo à 
participação popular e realização de audiência pública durante o processo de elaboração e discussão de planos, 
orçamentos e da LDO, inclusive divulgação desses planos em meio eletrônico de acesso ao público. 

Em decorrência da pandemia do COVID 19 e das orientações do Ministério da Saúde para o afastamento social, 
excepcionalmente neste exercício, esta audiência pública não será realizada. 

Contudo, visando a dar ampla divulgação e participação ao Projeto de Lei 20, de 29 de abril de 2020, que “Dispõe 
sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2021, e dá outras providências.”, até o dia 15 de maio de 
2020, qualquer pessoa poderá obter informações ou oferecer sugestões que ajudem a melhorar o processo de 
planejamento do Município para o exercício de 2021, acessando a página citada ou enviando solicitações ou 
sugestões através do Portal da Câmara: 

Fale Conosco: https://www.cmvistaalegredoalto.com.br/paginas/fale-conosco 

SIC: https://www.cmvistaalegredoalto.com.br/sic 

Todos os documentos relativos a este processo, também serão disponibilizados no Portal da Câmara na Internet, no 
endereço: https://www.cmvistaalegredoalto.com.br/financas/2021/planejamento 

https://www.cmvistaalegredoalto.com.br/paginas/fale-conosco
https://www.cmvistaalegredoalto.com.br/sic
https://www.cmvistaalegredoalto.com.br/financas/2021/planejamento
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Esta decisão atende, além das orientações do Governo Federal, ao Decreto Municipal nº 4962 de 17 de março de 
2020 e alterações, que estabelece medidas preventivas e de contenção para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do Novo Coronavírus. 

Vista Alegre do Alto, 06 de maio de 2020.JOSÉ DOS REIS ESTEVES - Presidente da Câmara 

 

PORTARIA Nº 08, DE 07 DE MAIO DE 2020. 

Concede abono de falta à  servidora municipal. 

JOSÉ DOS REIS ESTEVES, Presidente da Câmara Municipal de Vista Alegre do Alto, Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe confere art. 22, XIII da Lei Orgânica Municipal e art. 35, XIX do Regimento Interno da Edilidade... 

RESOLVE: 

Art. 1º Fica concedido junto ao Setor de Atividades do Pessoal da Câmara Municipal, nos termos do art. 7º, da 
Resolução nº 1, de 11 de março de 1997, e da Lei Complementar nº 162, de 14 de outubro de 2015, à Servidora 
Municipal SILVANA APARECIDA FRIGÉRIO AMADO, R.G. 28.234.165-1, ocupante do cargo de Servente, lotada na 
Câmara Municipal, abono de 1 (uma) falta ao serviço, no dia 21 de maio de 2020, sem prejuizo do salário, 
vencimento ou qualquer outra vantagem.  

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Vista Alegre do Alto, 07 de maio de 2020.JOSÉ DOS REIS ESTEVES - Presidente da Câmara 

 

PORTARIA Nº 09, DE 07 DE MAIO DE 2020. 

Dispõe sobre a alteração da Portaria nº20, de 1º de novembro de 2019. 

JOSÉ DOS REIS ESTEVES, Presidente da Câmara Municipal de Vista Alegre do Alto, Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe confere art. 22, XIII da Lei Orgânica Municipal e art. 35, XIX do Regimento Interno da Edilidade... 

RESOLVE: 

Art. 1º Alterar, a pedido da servidora Alessandra Augusta Santana, na Portaria nº 20, de 1º de novembro de 2019, o 
período de férias constante da alínea “b”, parágrafo 2º do Artigo 1º, para que este seja definido posteriormente. 

Art. 2º Esta Portaria retroage seus efeitos a 30 de abril de 2020. 

Vista Alegre do Alto, 07 de maio de 2020.JOSÉ DOS REIS ESTEVES - Presidente da Câmara 
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