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DECRETO Nº 1.661 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2014

DISPÕE SOBRE O PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/ OU AULAS 
DO PESSOAL DOCENTE DO QUADRO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICI-
PAL PARA O ANO LETIVO DE 2015, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições le-
gais que lhe são conferidas, e
Tendo em vista o que determina o disposto na Lei Municipal nº 711, de 13 de dezembro 
de 2002, observadas as diretrizes e bases da educação nacional, estabelecidas pela Lei 
Federal 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e considerando os princípios da legalidade, 
impessoalidade, imparcialidade, moralidade, publicidade, legitimidade e transparência 
que devem nortear os atos administrativos,

DECRETA:

Art. 1º -  O processo de atribuição de classes e/ ou aulas do pessoal docente do Quadro 
do Magistério Público Municipal para o ano letivo de 2015, será feito de acordo com as 
disposições do presente decreto.

DAS COMPETÊNCIAS

Art. 2º -Compete aos Diretores de Escolas convocarem os docentes, titulares de empre-
gos, em pleno exercício da função, ou aqueles que estiverem designados para exercerem 
cargos em Comissão na Área da Educação no Município de Alumínio, para participarem 
no processo de atribuição de classes e/ou aulas na primeira quinzena do mês de dezembro 
de cada ano.
Art. 3º - Compete ao Diretor do Departamento Municipal de Educação e Diretores de 
Divisão da Administração da Educação, de Divisão de Planejamento e Técnica Educacio-
nal e de Divisão de Infraestrutura e Assistência Escolar, a execução, a coordenação, e o 
acompanhamento e a supervisão do processo anual de atribuição de classes e aulas, que 
estarão sob suas responsabilidades, em todas as fases e etapas. 

Art. 4º - Compete a equipe do Departamento Municipal de Educação elencada no artigo 
anterior e aos Diretores de Escolas, na segunda quinzena do mês de dezembro, proceder 
a atribuição de classes e aulas aos docentes da unidade escolar que dirigem, procurando 
garantir as melhores condições para a viabilização da proposta pedagógica da escola, 
compatibilizando, sempre que possível, as cargas horárias das classes e das aulas com 
as jornadas de trabalho e as opções dos docentes, observando o campo de atuação e as 
situações de acumulação remunerada dos servidores, seguindo a ordem de classificação. 

DA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS

Art. 5º -  Para fins de atribuição de classes e/ ou aulas, serão chamados os docentes do 
mesmo campo de atuação, classificados em ordem decrescente, observada a ordem de 
preferência conforme disposto no artigo 24, da Lei Municipal 711/2002:

I - Titulares de cargo do Sistema Estadual de Educação, dele afastados por força da Mu-
nicipalização, instituída pela Lei Municipal nº 341 de 02/07/1997, que estavam atuando 
no momento da municipalização na Unidade Escolar municipalizada. 

II- Titulares de emprego, providos mediante Concurso pela Prefeitura Municipal de 
Alumínio, correspondentes aos componentes curriculares das aulas ou classes a se-
rem atribuídas;

III- Titulares de cargo do Sistema Estadual de Educação, afastados após 13/08/2001. 

§ 1º - As classes e as aulas que surgirem em substituição, decorrentes de licenças e afasta-
mentos, a qualquer título, iniciados durante o processo de atribuição ou já concretizados 
anteriormente, estarão, automaticamente, disponíveis para atribuição nesse período.

§ 2º - As classes e as aulas atribuídas e que tenham sido liberadas no processo inicial 
de atribuição, em virtude de readaptações, aposentadorias, falecimento ou exonerações, 
estarão, imediatamente, disponíveis para atribuição nesse período.

Art.6º - Em caso de classes livres, ou nas situações que sobrarem classes ou aulas devi-
do aos afastamentos e licenciamentos de seus titulares, poderá ser exercida acumulação 
remunerada de dois cargos docentes ou de duas funções docentes, ou de um cargo de 
suporte pedagógico com um cargo ou função docente, desde que:  

I - o somatório das cargas horárias dos cargos/funções não exceda o limite de 64 horas; 

II - haja compatibilidade de horários, consideradas, no cargo/função docente, também as 
Aulas de Trabalho Pedagógico Coletivo – HTPCs, integrantes de sua carga horária.
§ 1º - Poderá ser celebrado contrato de trabalho docente em regime de acumulação com 
cargo ou função-atividade docente, bem como com cargo das classes de suporte pedagó-
gico, nos termos do inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal de 1988.

§ 2º - A contratação docente em regime de acumulação com o exercício de função docente, 
no campo de atuação horas aulas, somente será possível após atribuição no exercício da 
função docente da carga horária correspondente a Jornada Integral de Trabalho Docente.

§ 3º - Para a atribuição de que trata este artigo ocorrerá no dia 30 de janeiro de 2015 
às 9h00, no Paço Municipal, somente aos professores efetivos que se inscreverem no 
período de 15 a 17 de dezembro de 2014, no Departamento Municipal de Educação. A 
atribuição será realizada conforme lista de classificação. 

Art. 7º - Uma vez assumida, fica vedada ao docente a desistência de parte da carga horá-
ria de classes ou aulas que lhe foi atribuída.

Art. 8º -  O docente que faltar, injustificadamente, durante 30 (trinta) dias sucessivos, 
computados todos os dias da semana, será exonerado ou dispensado, ficando impedido de 
concorrer à nova atribuição durante o ano letivo.

Art. 9º - A atribuição de aulas das disciplinas do curso de Educação de Jovens e Adultos 
- EJA, será efetuada juntamente com as aulas do ensino regular, no processo inicial e, 
durante o ano, respeitados os regulamentos específicos, quando houver, e observando-se 
os mesmos critérios de habilitação e de qualificação docente.

§ 1º - A atribuição de aulas de Educação de Jovens e Adultos terá validade semestral, 
considerando-se como término do primeiro semestre o primeiro dia letivo do segundo 
semestre do curso.

§ 2º - A atribuição de que trata o parágrafo anterior, para o segundo semestre, deverá ser 
efetuada nos moldes deste Decreto, sendo considerada para os efeitos legais, como atri-
buição do processo inicial.

Art. 10 - No processo de atribuição de classes e aulas deverá, ainda, ser observado que: 

I – É defeso ao docente que se encontre em licença ou afastamento a qualquer título, 
alteração de sua carga horária.

II - As classes e/ou aulas em substituição, atribuídas a outro professor, que também se 
encontre em afastamento já concretizado, somente poderão ser atribuídas a docente que 
venha efetivamente a assumi-las e/ou ministrá-las, sendo, expressamente, vedada a atri-
buição de substituições sequenciais;

III – O titular de emprego, cujo contrato individual de trabalho se encontre suspenso para 
tratar de interesses particulares, não poderá participar do processo de atribuição de classes 
e/ou aulas, a não ser que a sua reintegração ocorra com antecedência mínima de 5 (cinco) 
dias da atribuição.

IV- é requisito indispensável aos professores que escolherem classes de 1º, 2º ou 3º anos 
do Ensino Fundamental I:

a) Certificado de participação do Curso de Formação do Pacto Nacional pela Alfabetiza-
ção na Idade Certa, conforme Termo de Adesão do município de Alumínio com o MEC, 
ou 

b) Certificado  de curso de formação em alfabetização.

DA CONSTITUIÇÃO DAS JORNADAS DE TRABALHO DOCENTE

Art. 11- A constituição regular da jornada de trabalho do docente titular verifica-se 
com atribuição de classe livre da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, ou com atribuição de aulas livres da disciplina específica do cargo no 

Decreto
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Art. 12 - Os ocupantes de empregos docentes ficam sujeitos às seguintes jornadas de tra-
balho, de acordo com os artigos 11 e 12 da Lei Municipal Nº 711/2002:

I – Jornada Parcial – composta de 24 (vinte e quatro) horas semanais de trabalho, sendo 
20(vinte) horas com alunos, 2 (duas) HTPCs e 2 (duas) HTPLs, que destina-se aos Pro-
fessores de Educação Infantil;

II – Jornada Completa – composta de 30 (trinta) horas semanais, sendo 25 (vinte e cinco) 
horas de trabalho com alunos, 2 (duas) HTPCs e 3 (três) HTPLs, que destina-se aos Pro-
fessores de Ensino Fundamental I e aos Professores de Educação Especial.

III – Jornada de Hora-aula: composta, no mínimo 20 (vinte) horas e máximo de 35 (trinta 
e cinco) aulas semanais, não excedendo 08 (oito) horas de trabalho diários ou 09 (nove) 
aulas, incluindo HTPC.

Art. 14 -  Encerrado o processo inicial, será aberta a inscrição do Processo Seletivo, para 
o cadastramento de docentes e candidatos à contratação temporária, a fim de participarem 
do processo de atribuição no decorrer do ano letivo.

§ 1º - O período de cadastramento poderá ser reaberto, a qualquer tempo, no decorrer do 
ano letivo, para atender a ocasionais necessidades das Escolas Municipais.

§ 2º - Os docentes e candidatos cadastrados nos termos deste artigo serão classificados de 
acordo com a pontuação obtida na prova, dentro do campo de atuação.

Art. 13 - Nos termos das normas constitucionais, com a disciplina trazida pelo Decreto 
Estadual nº 41.915/97 será permitido as seguintes situações de acumulações remunera-
das, desde que haja compatibilidade de horários: 
I - a de dois cargos de professor; 
II - a de um cargo de professor com outro técnico ou científico.
§ 1º - Para análise dessas situações considera-se: cargo, função ou emprego público, téc-
nico ou científico, aquele que exige, para sua execução conhecimentos de nível superior 
ou profissionalizante correspondente ao ensino médio. Haverá compatibilidade de horá-
rios (artigo 5º, incisos I, II, parágrafos 1º e 2º do Decreto nº 41.915/97):

a) Se os intervalos entre o término de um e o início do outro forem de: 
- 1 (uma) hora -  se no mesmo município;
- 2 (duas) horas -  se em municípios diversos.

b) Quando as unidades de exercício situarem-se próximas uma da outra, o intervalo pode-
rá ser reduzido até o mínimo de 15 (quinze) minutos, a critério da autoridade competente, 
após análise dos horários de trabalho. Esta redução poderá ocorrer se houver possibilida-
de do cumprimento dos horários de trabalho e desde que não haja qualquer prejuízo para 
o serviço público.

c) Fique comprovada a viabilidade de acesso aos locais de trabalho por meios normais 
de transporte.

DA ATRIBUIÇÃO DURANTE O ANO

Art. 14 - A atribuição de classes e aulas durante o ano far-se-á observando o campo de 
atuação, as faixas de situação funcional, bem como a ordem de prioridade dos níveis de 
habilitação e qualificação docentes.

§ 1º - O início do processo de atribuição durante o ano dar-se-á imediatamente ao término 
do processo inicial, sendo oferecidas as classes e aulas remanescentes, assim como as que 
tenham surgido posteriormente.

§ 2º - As sessões de atribuição de classes ou aulas durante o ano deverão ser sempre di-
vulgadas no prazo de 24 horas, contadas da constatação da existência de classes e aulas 
disponíveis a serem oferecidas.

§ 3º - Nas sessões de atribuição de classes e aulas, durante o ano letivo, o docente deverá 
apresentar declaração oficial e atualizada de seu horário de trabalho, inclusive com as 
horas de trabalho pedagógico, contendo a distribuição das aulas pelos turnos diários e 
pelos dias da semana.

§ 4º - Os docentes que se encontrem em situação de readaptação, licença ou afastamento 
do exercício de seu cargo, exceto os que estiverem designados para exercerem cargos em 
Comissão na Área da Educação no Município de Alumínio, participarão do processo, po-
rém, ficando-lhes vedada a atribuição de classes ou aulas, enquanto estiverem afastados, 
readaptados ou licenciados.

§ 5º – O Diretor de Escola, ouvido previamente o Conselho de Escola, poderá decidir 
pela permanência do docente de qualquer categoria que se encontre com classe ou 
aulas em substituição, quando ocorrer novo afastamento do substituído ou na libera-
ção da classe ou das aulas, desde que:

a) Não implique detrimento a atendimento obrigatório de titu-
lares de cargo; ou

b) O intervalo entre os afastamentos seja inferior a 15 dias ou 
tenha ocorrido no período de recesso ou férias escolares do mês de julho.

§ 6º - O docente que não comparecer ou não se comunicar com a unidade escolar, no 
primeiro dia útil subsequente ao da atribuição, será considerado desistente e perderá a 
classe ou as aulas, ficando impedido de concorrer à nova atribuição no decorrer do ano.

§ 7º – O docente que faltar às aulas de uma determinada classe/série sem motivo justo, 
no(s) dia(s) estabelecido(s) em seu horário semanal de trabalho, por 3 semanas seguidas 
ou por 5 semanas interpoladas, perderá as aulas correspondentes, ficando impedido de 
concorrer à nova atribuição no decorrer do ano.

§ 8 - Fica expressamente vedada a atribuição de classe ou aulas a partir de 1º de dezembro 
do ano letivo em curso, exceto se em caráter eventual, ou atendimento à carga horária 
máxima dos docentes.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15 - Os recursos referentes ao processo de atribuição de classes e aulas não terão 
efeito suspensivo nem retroativo e deverão ser interpostos no prazo de 2 dias úteis após 
a ocorrência do fato motivador, dispondo a autoridade recorrida de igual prazo para de-
cisão.

Art. 16 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO,  02 de dezembro de 2014.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito

ANGELA MARIA TISÊO CLETO - Diretor do Departamento Municipal de Educação
Registrado e publicado na Prefeitura em 02/12/2014

ZENILTON JOSÉ DA ROCHA - Diretor Div. Serviços Administrativos

D E C R E T O  Nº 1.663 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2014.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCO-
LAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições 
legais que lhe são conferidas,
D E C R E T A:
Art. 1º  Fica constituído o Conselho de Alimentação Escolar, conforme o disposto na Lei 
nº 324, de 24/02/97, alterado pela Lei nº 1.428, de 02/12/2010.

I – Dois representantes do Poder Executivo:
TANIA BUSTAMANTE FREIRE DE ANDRADE - Titular
ANA PAULA FERNANDES DOS SANTOS – Suplente

II-Quatro representantes dentre docentes, discentes e ou trabalhadores da Educação:
DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL –  Titular
CAMILA SANCHES DA SILVA – Suplente
LUCINEI NEVES DE SANTANA DAMACENA – Titular
NELSON MALTA GONÇALVES –Suplente
        
III-Quatro representantes de pais de alunos:
KÁTIA CONSTANTE MUNIZ –Titular
NILDA APARECIDA PEREIRA SANTOS FRANCO – Suplente
MARIA APARECIDA SOUZA –  Titular
ELIANA MARIA DA SILVA – Suplente

IV- Quatro representantes eleitos pelas sociedades civis:
AUGUSTO LEONARDO PINTO MORAES – Titular
CLAUDIA HORÁCIO DOS SANTOS MIGUEL – Suplente
VANDERLEI DIAS MACHADO – Titular
ANTENOR NAZÁRIO MARTINS – Suplente

§ 1ºA nomeação dos membros efetivos e dos suplentes será feito por decreto do Prefeito 
com mandato de 04 anos, podendo ser reconduzidos de acordo com a indicação dos seus 
respectivos segmentos.
§ 2º A eleição do Presidente e do Vice Presidente, escolhidos com a presença de pelo 

menos 2/3 dos conselheiros titulares. A escolha deverá recair sobre os titulares do 
segmento de pais, professores ou sociedade civil.
§ 3º Os membros titulares do inciso II deste artigo, poderão ter como suplentes qual-
quer um dos segmentos citados no referido inciso.
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82ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 6ª LEGISLATURA
DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014 ÀS 18 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO DA DELEGACIA
VICE-PRESIDENTE: EDUARDO BOSCO
SECRETÁRIOS: AUGUSTO CANTO, GERALDO ATLETA E RENATINHO WATANABE
VEREADORES PRESENTES: DRA. ANA PAULA, BETO, RAIMUNDO AZEVEDO 
AUSENTE: DR.ALEXANDRE AMARAL

EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO
Recebimento do projeto de lei nº 57/2014 que dispõe sobre alteração do código tributário municipal de 
Alumínio e dá outras providências.
Recebimento do projeto de lei nº 58/2014 que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar
Ofício n° 04-457/2014-DvSA, que responde ao requerimento n° 370/2014.

Ofício n° 04-458/2014-DvSA, que responde ao requerimento n° 371/2014. 
Ofício n° 04-459/2014-DvSA, que responde ao requerimento n° 373/2014. 
Ofício n° 04-460/2014-DvSA, que responde ao requerimento n° 374/2014.
Ofício n° 04-454/2014-DvSA, que responde ao requerimento n° 367/2014.
Ofício n° 04-455/2014-DvSA, que responde ao requerimento n° 368/2014.
Ofício n° 04-456/2014-DvSA, que responde ao requerimento n° 369/2014

EXPEDIENTE RECEBIDO DO LEGISLATIVO
Recebimento do projeto de lei nº 19/2014-L que dispõe sobre concessão de abono de emergência aos servidores 
da Câmara Municipal de Alumínio.
Recebimento do requerimento nº 290/2014 que requer a prorrogação por mais 180 dias do prazo de funciona-
mento da Comissão Especial de Inquérito criada pelo Decreto Legislativo n°. 95/2013 de 07/07/2013, e nomea-
da pelo Ato da Presidência nº 13/2014,  para apurar se os valores apresentados pela Prefeitura como os devidos 
pelos contribuintes para a coleta de lixo estão de acordo com o contrato e, se a pesagem do lixo confere com o 
valor pago pela municipalidade.

REQUERIMENTOS
Requerimento nº391/2014, de autoria do edil Renatinho Watanabe, requer voto de pesar pelo falecimento do 
Senhor José Eugênio Fiorucci

ORDEM DO DIA
Aprovada a Redação final do projeto de lei nº 45/2014 que estima a receita e fixa o limite da despesa do muni-
cípio de Alumínio para o exercício financeiro de 2015 
Adiada a DISCUSSÃO Única do PROJETO DE LEI nº 51/2014 QUE DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO 
TOTAL DA LEI MUNICIPAL Nº 1.583 DE 16 DE Abril de 2012.
Adiada a DISCUSSÃO Única do PROJETO DE LEI nº 52/2014 QUE DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO 
TOTAL DA LEI MUNICIPAL Nº 1.597 DE 18 DE Maio de 2012.
APROVADA A DISCUSSÃO ÚNICA DO requerimento nº 290/2014 que requer a prorrogação por mais 180 
dias do prazo de funcionamento da Comissão Especial de Inquérito criada pelo Decreto Legislativo n°. 95/2013 
de 07/07/2013, e nomeada pelo Ato da Presidência nº 13/2014,  para apurar se os valores apresentados pela Pre-
feitura como os devidos pelos contribuintes para a coleta de lixo estão de acordo com o contrato e, se a pesagem 
do lixo confere com o valor pago pela municipalidade.
Comunicamos a composição da Mesa Diretora para o exercício de 2015:
Presidente: Eduardo Bosco
Vice-Presidente: Raimundo Azevedo Ferreira
1º Secretário: Geraldo Atleta
2º Secretário: Augusto Canto
3º Secretário: Renatinho Watanabe

72ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 6ª LEGISLATURA
DE 26 DE NOVEMBRO DE 2014 ÀS 16:00 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO DA DELEGACIA
SECRETÁRIOS: AUGUSTO CANTO, GERALDO ATLETA E RENATINHO WATANABE
VEREADORES PRESENTES: DRA. ANA PAULA, BETO E Dr. ALEXANDRE AMARAL
AUSENTE: EDUARDO BOSCO E RAIMUNDO AZEVEDO

ORDEM DO DIA
Adiada a DISCUSSÃO Única do PROJETO DE LEI nº 52/2014 QUE DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO 
TOTAL DA LEI MUNICIPAL Nº 1.597 DE 18 DE Maio de 2012.

73ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 6ª LEGISLATURA
DE 26 DE NOVEMBRO DE 2014 ÀS 16:30 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO DA DELEGACIA
SECRETÁRIOS: AUGUSTO CANTO, GERALDO ATLETA E RENATINHO WATANABE
VEREADORES PRESENTES: DRA. ANA PAULA, BETO E Dr. ALEXANDRE AMARAL
AUSENTE: EDUARDO BOSCO E RAIMUNDO AZEVEDO

ORDEM DO DIA
Recebimento do projeto de lei nº 18/2014-l que fixa o salário dos empregos em comissão criados pela resolução 
nº 353/2014, de 24/11/2014
Recebimento do projeto de lei nº 55/2014-l que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar.
Recebimento do projeto de lei nº 56/2014-l que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial.

74ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 6ª LEGISLATURA
DE 26 DE NOVEMBRO DE 2014 ÀS 16:30 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO DA DELEGACIA
SECRETÁRIOS: AUGUSTO CANTO, GERALDO ATLETA E RENATINHO WATANABE
VEREADORES PRESENTES: DRA. ANA PAULA, BETO E Dr. ALEXANDRE AMARAL
AUSENTE: EDUARDO BOSCO E RAIMUNDO AZEVEDO

ORDEM DO DIA
Aprovada a discussão única do projeto de lei nº 18/2014-l que fixa o salário dos empregos em comissão criados 
pela resolução nº 353/2014, de 24/11/2014
Aprovada a discussão única do projeto de lei nº 55/2014-l que dispõe sobre abertura de crédito adicional su-
plementar.
Aprovada a discussão única do projeto de lei nº 56/2014-l que dispõe sobre abertura de crédito adicional espe-
cial.

75ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 6ª LEGISLATURA
DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014 ÀS 19:00 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO DA DELEGACIA
SECRETÁRIOS: AUGUSTO CANTO, GERALDO ATLETA E RENATINHO WATANABE
VICE-PRESIDENTE: EDUARDO BOSCO
VEREADORES PRESENTES: DRA. ANA PAULA, BETO, RAIMUNDO AZEVEDO 
AUSENTE: DR.ALEXANDRE AMARAL

ORDEM DO DIA
APROVADA A DISCUSSÃO Única do projeto de lei nº 19/2014-L que dispõe sobre concessão de abono de 

emergência aos servidores da Câmara Municipal de Alumínio.
APROVADA A DISCUSSÃO Única do projeto de lei nº 58/2014 que dispõe sobre abertura de crédito 
adicional suplementar

PARTICIPE DAS SESSÕES – TODAS AS SEGUNDAS ÀS 18 HORAS!
Rua Hamilton Moratti, 10 - Vila Santa Luzia - Alumínio – SP - 

CEP 18125-000  - Fone: (11) 4715 4700 - CNPJ 58.987.652/0001-41

§ 4º O exercício do mandato de conselheiro do CAE é conside-
rado serviço público relevante e não será remunerado.
§ 5º Ficará extinto o mandato do membro que deixar de com-
parecer, sem justificativa, por 2(duas) reuniões consecutivas do 

Conselho ou por 4 (quatro) reuniões alternadas.
§ 6ºNo caso de ocorrência de vaga, o novo membro designado deverá completar o man-
dato.
§ 7º O Conselho de Alimentação Escolar reunir-se-á, ordinariamente, com  a presença de 
pelo menos metade de seus membros, uma vez por mês e extraordinariamente quando 
convocado pelo seu Presidente, mediante solicitação de pelo menos um terço de seus 
membros efetivos.
§ 8º Declarado extinto o mandato, o Presidente do Conselho oficiará ao Prefeito Munici-
pal para que proceda ao preenchimento da vaga.

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 02 de dezembro de 2014.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal
ANGELA MARIA TISÊO CLETO  - Diretora do Depto Municipal de Educação
Registrado e Publicado na, Prefeitura em 02/12/2014

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALUMÍNIO
RESOLUÇÃO Nº 03, de 20 de novembro de 2014
Aprova o Relatório de Aplicação dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Assis-
tência Social através do Índice de Gestão Descentralizada (IGD) SUAS ,  (IGD) PBF e 
Programa Bolsa Família, período de janeiro a dezembro de 2013. 
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALUMÍNIO– CMAS, 
em reunião ordinária realizada no dia 13 de novembro de 2014, no uso da competência 
que lhe confere o inciso XIV do artigo 2º da Lei 707, de 27 de novembro de 2002 – Lei 
de criação do Conselho Municipal de Assistência Social de Alumínio.
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o Relatório de Aplicação do Fundo Municipal de Assistência Social, pe-
ríodo de janeiro a dezembro de 2013, referente à aplicação do recurso do Índice de Gestão 
Descentralizada (IGD) SUAS e PBF, conforme apresentado no Demonstrativo Sintético 
Físico Financeiro, pelo Departamento de Desenvolvimento Social; 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Alumínio, 20 de novembro de 2014.
Noemia Monteiro da Silva Xavier - Presidente do CMAS 
Caroline Wurschig Xavier - Secretária dos Conselhos

A Divisão de Vigilância Sanitária faz saber-se que Expedito Soares Braga, encontra-se, na 
forma da lei, notificado para que, no prazo de 15(quinze) dias contados da publicação des-
te, apresente a Defesa da Autuação nº 118 junto à Vigilância Sanitária, situada à Avenida 
Engenheiro Antonio de Castro Figueirôa, 100. Telefone (11) 4715-5500, ramal 5350-Vila 
Santa Luzia-Alumínio - SP - CEP 18125-000.

Gustavo  Barros Cerrone - Diretor da Divisão de Vigilância Sanitária
CRMV - SP 24243

Resolução - CMAS

Autuação de Infração - Vig. Sanitária


