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Distribuição gratuita Orgão Oficial da Prefeitura

Formatura do JBA-Jovens Brasileiros em Ação será dia 17 de Setembro
O JBA-Jovens Brasileiros em Ação, é um programa criado pela Polícia Militar do Estado de São 
Paulo, desenvolvido para o jovem líder positivo que gosta de mudar seu ambiente através de 
ações comunitárias e trabalhos contra o crime, uso de drogas e a violência.
Na cidade de Alumínio é aplicado nas Escolas E.M. Engº Antonio de Castro Figueirôa, E.M. Co-
mendador Rodovalho, E.M. Isaura Kruger e E.E. Honorina Rios de Carvalho Melo, contando com 
a participação ativa de 40 jovens engajados no programa, tudo monitorado e orientado pelo 
CB PM Machado sob a coordenação do Comandante da Polícia Militar de Alumínio, Subtenente 
Sidnei. 
No próximo dia 17 de setembro, a Polícia Militar em parceria com o Departamento Municipal 
de Educação da PMA, estarão realizando a formatura do JBA, no Auditório Paulo Berger – Paço 
Municipal a partir das 19 horas.
Essa formatura marca o encerramento de uma série de palestras feitas por profissionais de di-
versas áreas, objetivando enriquecer nossos jovens com experiências e conhecimentos.
Toda a comunidade está convidada a participar do evento onde esses jovens estarão receben-
do seus certificados.

 DEPTO. DE SAÚDE - ALUMÍNIO ALERTA: CUIDADO COM A DENGUE

 Conheça a diferença
entre os dois tipos
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Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

                                           CAPÍTULO – II
                                    DAS METAS FISCAIS

Art. 3º -  A proposta orçamentária para 2016 conterá as prioridades da Administração, 
estabelecidas nos Anexos V e VI, que faz parte integrante desta Lei.
Parágrafo Único –    As metas e prioridades fixadas nos Anexos V e VI de que trata 
este artigo terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária para 2016, não 
se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.

Art. 4º - O Poder Executivo encaminhará sua proposta orçamentária para 2016, obser-
vando as determinações contidas nesta lei, até o dia 30 de abril de 2015, para ser compa-
tibilizada com os demais órgãos da Administração.

Art. 5º -  Os valores da Receita e da Despesa serão orçados com base no artigo 12, da Lei 
101/2000, considerando-se as alterações na Legislação Tributária.
I – Para efeito da ressalva de que trata o § 3º, do art. 16, da Lei Complementar nº 101/2000, 
consideram-se irrelevantes as despesas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoa-
mento de ação governamental cujo valor total no exercício não ultrapasse a 1% (um por 
cento) da despesa fixada para o Executivo e para Legislativo.
II – As despesas com o pagamento da Dívida Pública, Encargos Sociais e de Salários e 
demais vantagens dos servidores, ativos e inativos, terão prioridade sobre as ações de 
expansão dos serviços públicos.

Art. 6º -  As atualizações das alíquotas do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), te-
rão por base a média dos indicadores oficiais da inflação (INPC, IBGE, IGP-DI/FGV e 
IPC/FIPE), dos últimos doze meses.

                                             CAPÍTULO – III
                                    DO ORÇAMENTO FISCAL

Art. 7º -  A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhar ao Poder Legislati-
vo obedecerá às seguintes diretrizes:
I – As obras em execução terão prioridade sobre novos projetos, não podendo ser parali-
sadas sem autorização legislativa.

Art. 8º -  A concessão de auxílios e subvenções dependerá de atender os critérios esta-
belecidos pela Comissão Municipal de Assistência Social e o seu repasse dependerá de 
autorização legislativa através de lei específica.
I – Vetado.

Art. 9º -  O orçamento anual será dotado com recursos para atender as despesas imprevis-
tas e emergenciais, no percentual mínimo de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) 
da receita estimada, através de reservas de contingência.

Art. 10 - A execução orçamentária anual deverá ter por meta, atingir um percentual de 
0,50% (zero vírgula cinqüenta por cento) da receita arrecadada, através de superávit fi-
nanceiro.

CAPÍTULO – IV - DA LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Art. 11 -      Em  sendo   necessário efetuar a limitação de empenho e movimentação finan-
ceira de que trata o art. 9° da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo apurará 
o montante necessário e informará a cada órgão orçamentário dos Poderes Executivo e 
Legislativo, até o vigésimo segundo dia após o encerramento do bimestre, observado o 
disposto no § 4°.
§ 1º O montante da limitação a ser promovida pelo Poder Executivo será estabelecido de 
forma proporcional à participação de cada um no conjunto das dotações orçamentárias 
iniciais classificadas como despesas identificadas na Lei Orçamentária de 2015, excluídas 
as:
I - atividades do Poder Legislativo constante do Projeto de Lei Orçamentária de 2015; e
II - custeadas com recursos de doações e convênios.
§ 2º No caso de a estimativa atualizada da receita líquida de transferências constitucio-
nais e legais, demonstrada no relatório de que trata o § 4°, ser inferior àquela estimada 
no Projeto de Lei Orçamentária de 2015, a exclusão das despesas de que trata o inciso I 
do § 1° será reduzida na proporção da frustração da receita estimada no referido Projeto.
§ 3º Os Poderes, com base na informação a que se refere o caput, editarão ato, até o trigé-
simo dia subsequente ao encerramento do respectivo bimestre, que evidencie a limitação 
de empenho e movimentação financeira.
§ 4º O Poder Executivo divulgará na internet e encaminhará à Câmara Municipal, no pra-
zo previsto no caput deste artigo, relatório que será apreciado pela Comissão de Finanças 
do Poder Legislativo, contendo:
I - a memória de cálculo das novas estimativas de receitas e despesas e a demonstração 
da necessidade da limitação de empenho e movimentação financeira nos percentuais e 

montantes estabelecidos por unidade orçamentária;
II - a revisão dos parâmetros e das projeções das variáveis de que tratam o Anexo II 
(tabela 2) e o Anexo de Metas Fiscais;

III - a justificativa das alterações de despesas obrigatórias, explicitando as providên-

LEI Nº 1.797 DE 18 DE AGOSTO DE 2015

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIO-
NAL SUPLEMENTAR.    
          
JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições le-
gais que lhe são conferidas, Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a 
seguinte Lei.
Art.1º Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal, Crédito Adicional 
Suplementar no valor de R$ 70.000,00(setenta mil reais), para suplementar as seguintes 
dotações do orçamento vigente:
02.13.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 
02.13.02–FUNDO MUN. SAUDE – ATENÇÃO A SAÚDE DAS PESSOAS 
Atividade: 10.301.0013.2066 - MANUTENÇÃO ATIV. EXECUTIVAS SENTENÇAS 
JUDICIAIS- TESOURO
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo – FICHA Nº 236–  R $ 
50.000,00
Atividade: 10.301.0013.2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS-  
IAFAB 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo – FICHA Nº 238–  R $ 
20.000,00
TOTAL ................................................................................ R$ 70.000,00
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes da anu-
lação parcial da seguinte dotação excesso de arrecadação como segue:
02.13.03–FUNDO MUNICIPAL SAUDE  – VIGILANCIA SANITARIA E EPID.
Atividade: 10.3010013.2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES – EXECUTIVAS  - TE-
SOURO 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERV.P.JURIDICA – FICHA Nº 249 – 
R$ 70.000,00
TOTAL ............................................................................... R$ 70.000,00
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 18 de agosto de 20915.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Prefeitura em 18/08/2015

LEI Nº 1.798 DE 28 DE AGOSTO DE 2015 

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, usando das atribuições 
que lhe são conferidas,
Faz saber que a Câmara aprova e ele, nos termos do artigo 43, §§ 3º e 7º da Lei Orgânica 
Municipal, promulga a seguinte lei: 

                                          CAPÍTULO – I
                                   DAS DIRETRIZES GERAIS
Art. 1º -  A elaboração da proposta de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016 
abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, assim como a execução orçamentária obe-
decerá às diretrizes aqui estabelecidas.

Art. 2º -  O Projeto de Lei, da Lei Orçamentária Anual do Município para o exercício 
de 2016, será elaborado em estrita observância às diretrizes fixadas nesta Lei, aos 
princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município de 
Alumínio e na Legislação Federal vigente, em especial a Lei nº 4320/1964, e a Lei 

Leis



Alumínio, 31 de Agosto de 2015 Edição 16 - Ano VI

3cias que serão adotadas quanto à alteração da respectiva dotação orçamentária, bem como 
os efeitos dos créditos extraordinários abertos; e
IV - os cálculos relativos à frustração das receitas, que terão por base os demonstrativos 
atualizados de que trata o Anexo II (tabela 2), e demonstrativos equivalentes, no caso das 
demais receitas, justificando os desvios em relação à sazonalidade originalmente prevista.
§ 5º Aplica-se somente ao Poder Executivo a limitação de empenho e movimentação 
financeira cuja necessidade seja identificada fora da avaliação bimestral, devendo o rela-
tório a que se refere o § 4° deste artigo ser encaminhado à Câmara Municipal no prazo de 
até 7 (sete) dias úteis, contados a partir da data em que entrar em vigor o respectivo ato.
§ 6º O restabelecimento dos limites de empenho e movimentação financeira poderá ser 
efetuado a qualquer tempo, devendo o relatório a que se refere o § 4° ser divulgado na 
internet e encaminhado à Câmara.
§ 7º O decreto de limitação de empenho e movimentação financeira, ou de restabeleci-
mento desses limites, editado nas hipóteses previstas no caput e no § 1° do art. 9° da Lei 
de Responsabilidade Fiscal e no § 5°, conterá as seguintes informações:
I - metas quadrimestrais para o superávit primário dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social, demonstrando que a programação atende à meta estabelecida no art. 10;
§ 8º O relatório a que se refere o § 4° será elaborado e divulgado na internet também nos 
bimestres em que não houver limitação ou restabelecimento dos limites de empenho e 
movimentação financeira.
§ 9º O Poder Executivo prestará as informações adicionais para apreciação do relatório 
de que trata o § 4° no prazo de cinco dias úteis do recebimento do requerimento formula-
do pela Comissão de Finanças do Poder Legislativo a que se refere o § 1º do art. 166 da 
Constituição Federal.
§ 10. Não se aplica a exigência do art. 9º, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, de 
restabelecimento dos limites de empenho e movimentação financeira proporcional às re-
duções anteriormente efetivadas quando tiver sido aplicado a essas reduções o disposto 
no § 2°. 
§ 11. O Departamento Municipal de Finanças manterá atualizado no respectivo sítio da 
internet demonstrativo bimestral com os montantes aprovados e os valores da limitação 
de empenho e movimentação financeira por unidade orçamentária.
§ 12. Os prazos para publicação dos atos de restabelecimento de limites de empenho e 
movimentação financeira, quando for o caso, serão de até:
I - trinta dias após o encerramento de cada bimestre, quando decorrer da avaliação bimes-
tral de que trata o art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal; ou
II - sete dias úteis após o encaminhamento do relatório previsto no § 5°, se não for resul-
tante da referida avaliação bimestral.
§ 13. A execução das despesas discricionárias do Poder Legislativo, recorrente da abertu-
ra de créditos suplementares e especiais e da reabertura de créditos especiais, no exercício 
de 2015, fica condicionada aos limites de empenho e movimentação financeira estabele-
cidos nos termos deste artigo, exceto, quando as referidas aberturas e a reabertura ocorre-
rem à conta de excesso de arrecadação de recursos próprios financeiros e não financeiros, 
apurado de acordo com o § 3º do art. 43 da Lei nº 4.320, de 1964.

                                       CAPÍTULO – IV
                                    DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12 -   É vedada a inclusão na Lei Orçamentária, bem como em suas alterações, de 
qualquer recurso do Município para o custeio de despesas de competência de outros entes 
da Federação, salvo os autorizados mediante convênio, acordo ou ajuste, em andamento.

Art. 13 - As prioridades estabelecidas no Anexo V e VI da presente Lei poderão ser ajus-
tadas na proposta orçamentária, desde que plenamente justificadas na mensagem de en-
caminhamento do projeto de Lei Orçamentária Anual e estejam compatíveis com o Plano 
Plurianual.
Parágrafo Único –Os programas estabelecidos na presente Lei, demonstrados através dos 
Anexos V e VI, e impressos no formato do Projeto AUDESP, terão prioridade sobre os 
ajustes verificados na Lei Orçamentária.

Art. 14 - Não poderá ser encaminhado relatório ao poder legislativo para a inclusão de 
novos projetos, caso esse venha prejudicar o andamento dos projetos em andamento.

Art. 15 - Até 31 de outubro de 2015, o Executivo deverá submeter ao Legislativo, pro-
posta de alteração da Legislação Tributária, que objetivem propiciar condições para o 
cumprimento de metas bimestrais de arrecadação, a serem implementadas na forma do 
artigo 13, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 16 - O Poder Executivo enviará até o dia 30/09/2015, o Projeto de Lei do Orçamento 
Anual ao Poder Legislativo, que o apreciará até o final da Sessão Legislativa, devolven-
do-o a seguir para sanção.

Art. 17 - Vetado

Art. 18 - Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Poder Executivo 
estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembol-
so, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000.
Parágrafo Único –   É vedada a realização de despesas ou assunção de obrigações que 
não estejam previstas na programação de desembolso.

Art. 19 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-

ções em contrário.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 28 de agosto de 2015.

EDUARDO GOMES DE PAULA-Presidente
Registrada e publicada na Câmara em 28/08/2015.

PAULO CÉSAR DE CAMARGO-Secretário Geral

LEI Nº 1.799 DE 28 DE AGOSTO DE 2015 

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, usando das atribuições 
que lhe são conferidas, Faz saber que a Câmara aprova e ele, nos termos do artigo 43, §§ 
5º e 7º da  Lei Orgânica Municipal, promulga os seguintes dispositivos da Lei Municipal 
nº 1.798 de 28 de agosto de 2015.
“ .................................................................................
Art. 8º .......................
I-Será permitida concessão de subvenção a entidades declaradas de interesse público que 
não relacionadas à Assistência Social.  
.....................................
Art. 17 - O Poder Executivo poderá abrir créditos adicionais e suplementares até o limite 
de 0,25% do orçamento de despesas, bem como transpor, remanejar ou transferir recur-
sos de um grupo de natureza de despesa/modalidade de ampliação para outro, dentro de 
cada projeto, atividade ou ocupações especiais, podendo ser feito por Decreto do Prefeito 
Municipal no âmbito do Poder Executivo e por Ato da Mesa da Câmara no âmbito do 
Legislativo.
Parágrafo Único – Não onerarão o limite previsto neste artigo, os créditos destinados a su-
prir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas à pessoal, dívida pública, débitos 
constantes de precatórios judiciais e despesas a conta de recursos vinculados.
........................................................................... ”.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 28 de agosto de 2015.

EDUARDO GOMES DE PAULA - Presidente
Registrada e publicada na Câmara em 28/08/2015.

PAULO CÉSAR DE CAMARGO - Secretário Geral

DECRETO Nº 1.699 DE 18 DE AGOSTO DE 2015

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AU-
TORIZADO PELA LEI Nº 1.796/2015.     
          
JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições le-
gais que lhe são conferidas, DECRETA:

Art.1º Fica aberto na Contadoria Municipal, Crédito Adicional Suplementar no valor de 
R$ 300.000,00(trezentos mil reais), para suplementar as seguintes dotações:
02.05.00 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.05.03 – EDUCAÇÃO BÁSICA
12.122.0005.1.011 – REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações – ficha nº 97 – R$ 300.000,00
TOTAL ....................................................................................... R$ 300.000,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar, aberto no artigo anterior será coberto com recur-
sos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações:
02.05.00 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.05.02 – FUNDEB
12.361.0005.2.006 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB
3.3.90.30.00 – Material de Consumo – ficha nº 105 – R$ 90.000,00
02.05.03 – EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.0005.1.001 – REEQUIPAMENTO DA UNIDADE – TESOURO
4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente – ficha nº 123 – R$ 35.000,00
02.05.03 – EDUCAÇÃO BÁSICA

12.361.0005.2.004 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS – TE-
SOURO
3.3.90.39.00 – Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica – ficha nº 119 – R$ 175.000,00
TOTAL ....................................................................................... R$ 300.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Decretos
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4 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 18 de agosto de 
2015.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal
Registrado e publicado na Prefeitura em 18/08/2015

DECRETO Nº 1.700 DE 18 DE AGOSTO DE 2015

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AU-
TORIZADO PELA LEI Nº 1.797/2015.    
          
JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições le-
gais que lhe são conferidas, DECRETA:
Art.1º Fica aberto na Contadoria Municipal, Crédito Adicional Suplementar no valor de 
R$ 70.000,00(setenta mil reais), para suplementar as seguintes dotações do orçamento 
vigente:
02.13.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 
02.13.02–FUNDO MUN. SAUDE – ATENÇÃO A SAÚDE DAS PESSOAS 
Atividade: 10.301.0013.2066 - MANUTENÇÃO ATIV. EXECUTIVAS SENTENÇAS 
JUDICIAIS- TESOURO
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo – FICHA Nº 236–  R $ 
50.000,00
Atividade: 10.301.0013.2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS-  
IAFAB 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo – FICHA Nº 238–  R $ 
20.000,00
TOTAL ................................................................................ R$ 70.000,00
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes da 
anulação parcial da seguinte dotação excesso de arrecadação como segue:
02.13.03–FUNDO MUNICIPAL SAUDE  – VIGILANCIA SANITARIA E EPID.
Atividade: 10.3010013.2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES – EXECUTIVAS  - TE-
SOURO 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERV.P.JURIDICA – FICHA Nº 249 – 
R$ 70.000,00
TOTAL ............................................................................... R$ 70.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 18 de agosto de 20915.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Prefeitura em 18/08/2015

Errata: Portaria 139/2015, republicada em virtude de erro na data
PORTARIA Nº 139/2015

JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições le-
gais que lhe são conferidas, CONSIDERANDO o concurso publico 01/2010, R E S O L 
V E:
Art. 1º AUTORIZAR a contratação do Sr. JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA, portador da 
CTPS nº 80189 - Serie 00119/SP, RG nº MG 11.899.444 e do CPF nº 060.264.046-60, 
nos termos da Lei nº 03/93, Anexo I, pelo Regime da Consolidação das Leis do Trabalho- 
CLT, para exercer o emprego de Professor de português, lotação DpME, carga horária 
semanal hora/aula.
Art. 2º A despesa decorrente da contratação, correrá a conta das dotações próprias do 
orçamento vigente, suplementadas se necessário. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 05 de agosto de 2015.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal
PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA-Diretor Depto. Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 04/08/15.

PORTARIA Nº 143/2015

JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições 
legais que lhe são conferidas, RESOLVE: 

Art.1º     DESIGNAR o servidor abaixo indicado à responder pela movimentação da 
conta corrente referente aos adiantamentos do Departamento de Saúde, em substitui-
ção a  Servidora Regina de Fátima Moreira Nascimento, CPF nº 164.414.328-38, RG nº 
24.753.787-1, Portaria nº 110/2014 de 16/07/2014: 

§ 1º A Lei Orgânica do Município de Alumínio não prevê formato específico para os atos 
de nomeação que informa as instituições bancárias os responsáveis pela movimentação 
bancária e extensão dos poderes.
§ 2º O servidor autorizado a movimentar a conta corrente constate do “caput” terá poderes 
para efetuar saques e depósitos, emitir cheques e retirar talão de cheques.
Art. 2º A assinatura da conta constante do Art. 1º desta Portaria será feita apenas pelo 
servidor Sr. Willian Soares Dias.
Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 16 de agosto 2015.

JOSÉ APARECIDA TISÊO-Prefeito Municipal 

PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA-Diretor Depto Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 16/08/2015

PORTARIA Nº 144/2015

JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições le-
gais que lhe são conferidas, CONSIDERANDO o concurso publico 01/2010, RESOLV E:
Art. 1º AUTORIZAR a contratação do Sr. ANILDO JOSÉ DE LIMA PADILHA, por-
tador da CTPS nº 67057 - Serie 00003/SP, RG nº 15.102.428-5 e do CPF nº 064.771.628-
30, nos termos da Lei nº 03/93, Anexo I, pelo Regime da Consolidação das Leis do Traba-
lho- CLT, para exercer o emprego de Motorista Classe “D”, lotação DpMT, carga horária 
semanal 40 horas.
Art. 2º A despesa decorrente da contratação, correrá a conta das dotações próprias do 
orçamento vigente, suplementadas se necessário. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 17 de agosto de 2015.

JOSÉ APARECIDA TISÊO-Prefeito Municipal

PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA-Diretor Depto. Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 17/08/15.

PORTARIA Nº 145/2015

JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições le-
gais que lhe são conferidas, R E S O L V E:
Art. 1º NOMEAR por prazo determinado, o Dr. ALVARO AUGUSTO MENDES, por-
tador do CRM nº 30, a ocupar o emprego em Comissão de Diretor da Divisão de Medi-
cina do Trabalho, constante do Anexo II da Lei nº 1.266 de 03/12/2009, lotação DpMS, 
carga horária indeterminada.
Parágrafo Único- A nomeação constante do “caput” perdurará enquanto o Dr.    Claudio 
Sangalli permanecer afastado por auxílio doença. 
Art. 2º A despesa decorrente da contratação, correrá a conta das dotações próprias do 
orçamento vigente.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 17 de agosto de 2015.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal

PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA-Diretor Depto. Municipal de Adminis-
tração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 17/08/15.

Portarias
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 PUBLICAÇÃO OFICIAL

108ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 6ª LEGISLATURA
DE 17 DE AGOSTO DE 2015 ÀS 18 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO BOSCO
VICE-PRESIDENTE: RAIMUNDO AZEVEDO FERREIRA
SECRETÁRIOS: GERALDO ATLETA, AUGUSTO CANTO 
E RENATINHO WATANABE
VEREADORES PRESENTES: DRA. ANA PAULA, BETO, 
EDUARDO DA DELEGACIA e DR. ALEXANDRE AMA-
RAL

EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO
LEITURA DO VETO PARCIAL ao Autógrafo nº 1814/2015 de 07 
de julho de 2015, que “ dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias 
para o Exercício Financeiro de 2016 e dá outras providências”.

EXPEDIENTE RECEBIDO DO LEGISLATIVO

REQUERIMENTOS
Requerimento nº 207/2015, de autoria do edil Dr. Alexandre Ama-
ral, requer informações sobre substituição dos pertences furtados 
do Centro de Convivência do Idoso.
Requerimento nº 208/2015, de autoria do edil Dr. Alexandre Ama-
ral, requer informações sobre a retirada de objetos armazenados 
no cemitério municipal.
Requerimento nº 211/2015, de autoria da edil Dra. Ana Paula Net-
to Marchetti, requer voto de pesar pelo falecimento da Senhora 
Maria Leonilda Furlan Gramático.
Requerimento nº 212/2015, de autoria do edil Beto, requer infor-
mações sobre troca de lâmpadas na Rua Porto Seguro. 
Requerimento nº 213/2015, de autoria do edil Beto, requer infor-
mações sobre troca de lâmpadas na Rua Sorocaba. 
Requerimento nº 214/2015, de autoria do edil Dr. Alexandre Ama-
ral, requer informações sobre reparos na Rua Soldado Silva. 
Requerimento nº 215/2015, de autoria do edil Beto, requer infor-
mações sobre troca de lâmpadas na Rua Bom Pastor. 
Requerimento nº 216/2015, de autoria do edil Dr. Alexandre Ama-
ral, requer informações sobre roçada ao longo da Estrada Munici-
pal Jaziel Ferreira do Prado. 
Requerimento nº 217/2015, de autoria do edil Dr. Alexandre 
Amaral, requer informações sobre intervenções da Sabesp na 
Estrada Municipal Jaziel Ferreira do Prado.

 Requerimento nº 218/2015, de autoria do edil Dr. Alexandre 
Amaral, requer informações sobre lixo e entulhos no Bairro Alto 
do Itararé. 
Requerimento nº 219/2015, de autoria do edil Dr. Alexandre Ama-
ral, requer informações sobre fornecimento de numeração para 
terreno. 
Requerimento nº 220/2015, de autoria do edil Geraldo Atleta, re-
quer informações à Artesp. Requerimento nº 221/2015, de autoria 
do edil Geraldo Atleta, requer informações sobre rampas de aces-
so para cadeirantes nos pontos de ônibus. 
Requerimento nº 222/2015, de autoria do edil Geraldo Atleta, re-
quer informações sobre plantões médicos. 
Requerimento nº 223/2015, de autoria do edil Geraldo Atleta, re-
quer informações sobre médicos plantonistas. 
Requerimento nº 224/2015, de autoria do edil Geraldo Atleta, re-
quer informações sobre concurso para médicos plantonistas. 
Requerimento nº 225/2015, de autoria do edil Geraldo Atleta, re-
quer informações sobre expor nome e número de CRM dos médi-
cos plantonistas.
Requerimento nº 225/2015, de autoria do edil Geraldo Atleta, re-
quer informações sobre expor nome e número de CRM dos médi-
cos plantonistas. 
Requerimento nº 226/2015, de autoria do edil Dr. Alexandre Ama-
ral, requer informações sobre trocas de lâmpadas queimadas na 
Rua J, Bairro Figueiras II. 
Requerimento nº 227/2015, de autoria da edil Dra. Ana Paula Net-
to Marchetti, requer informações sobre atendimento de fisiotera-
pia. 
Requerimento nº 228/2015, de autoria da edil Dra. Ana Paula 
Netto Marchetti, requer informações sobre condições do Posto de 
Atendimento no bairro Itararé

INDICAÇÕES
Indicação nº 39/2015, de autoria do edil Geraldo Atleta, que so-
licita implantar lombada na Rua Profº Joaquim Coelho Pereira, 
altura do número 200, Vila Santa Luzia.
Indicação nº 40/2015, de autoria do edil Geraldo Atleta, que soli-
cita pavimentar as ruas do Bairro Areia Branca. 
Indicação nº 41/2015, de autoria do edil Geraldo Atleta, que soli-
cita adquirir dois veículos de transporte tipo van para atender os 
munícipes praticantes de esportes.

ORDEM DO DIA
Aprovada a Discussão Única do projeto de lei nº 12/2015 que 
dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suple-
mentar
Aprovada a Discussão Única do projeto de lei nº 21/2015 que 
dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suple-
mentar

109ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 6ª LEGISLATURA
DE 24 DE AGOSTO DE 2015 ÀS 18 HORAS 

PRESIDENTE: EDUARDO BOSCO
VICE-PRESIDENTE: RAIMUNDO AZEVEDO FER-
REIRA
SECRETÁRIOS: GERALDO ATLETA, AUGUSTO CAN-
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VEREADORES PRESENTES: DRA. ANA PAULA, BETO, 
EDUARDO DA DELEGACIA e DR. ALEXANDRE AMA-
RAL
EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO
Recebimento dos balancetes da receita e despesa do mês de julho 
de 2015

EXPEDIENTE RECEBIDO DO LEGISLATIVO

REQUERIMENTOS
Requerimento nº 229/2015, de autoria do edil Dr. Alexandre Ama-
ral, requer voto de pesar pelo falecimento do Senhor Marcio Mag-
no Lacerda.
Requerimento nº 230/2015, de autoria do edil Renatinho Watana-
be, requer voto de pesar pelo falecimento da Senhora Maria Arce-
lina da Silva. 
Requerimento nº 231/2015, de autoria do edil Renatinho Watana-
be, requer voto de pesar pelo falecimento da Senhora Ana Rodri-
gues dos Santos. 
Requerimento nº 232/2015, de autoria do edil Dr. Alexandre Ama-
ral, requer voto de pesar pelo falecimento da Senhora Doroti Sou-
za Oliveira. 
Requerimento nº 233/2015, de autoria da edil Dra. Ana Paula Net-
to Marchetti, requer informações sobre manutenção dos banheiros 
do cemitério.
Requerimento nº 234/2015, de autoria da edil Dra. Ana Paula Net-
to Marchetti, requer informações sobre contratação de professores 
auxiliares. 
Requerimento nº 235/2015, de autoria da edil Dra. Ana Paula Net-
to Marchetti, requer informações sobre “auxilio aluguel”. 
Requerimento nº 236/2015, de autoria da edil Dra. Ana Paula Net-
to Marchetti, requer informações sobre fornecimento de leite in-
fantil de soja. 
Requerimento nº 237/2015, de autoria da edil Dra. Ana Paula Net-
to Marchetti, requer informações sobre falta de visibilidade nas 
Estradas Ayrton Senna e Aurora Coelho Cerioni

ORDEM DO DIA
Rejeitada a Discussão Única do VETO PARCIAL ao Autógrafo nº 
1814/2015 de 07 de julho de 2015, que “ dispõe sobre as Diretri-
zes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2016 e dá outras 
providências”.

110ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 6ª LEGISLATURA
DE 31 DE AGOSTO DE 2015 ÀS 18 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO BOSCO
VICE-PRESIDENTE: RAIMUNDO AZEVEDO FERREIRA
SECRETÁRIOS: GERALDO ATLETA, AUGUSTO CANTO 
E RENATINHO WATANABE
VEREADORES PRESENTES: DRA. ANA PAULA, BETO, 
EDUARDO DA DELEGACIA e DR. ALEXANDRE AMA-
RAL

EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO
Ofício n° 04-301/2015-DvSA, que responde ao requerimento 

n° 192/2015.
Ofício n° 04-302/2015-DvSA, que responde ao 
requerimento n° 193/2015. 
Ofício n° 04-304/2015-DvSA, que responde ao requerimento n° 
195/2015. 
Ofício n° 04-303/2015-DvSA, que responde ao requerimento n° 
194/2015. 
Ofício n° 04-305/2015-DvSA, que responde ao requerimento n° 
196/2015. 
Ofício n° 04-307/2015-DvSA, que responde ao requerimento n° 
199/2015. 
Ofício n° 04-306/2015-DvSA, que responde ao requerimento n° 
197/2015

EXPEDIENTE RECEBIDO DO LEGISLATIVO
Recebimento do projeto de lei nº 09/2015 que dispõe sobre pu-
blicação dos requerimentos e suas respostas no diário oficial do 
município.

REQUERIMENTOS
Requerimento nº 238/2015, de autoria do edil Dr. Alexandre 
Amaral, requer voto de pesar pelo falecimento do Senhor Bene-
dito Fernandes Garcia. 
Requerimento nº 239/2015, de autoria dos edis Renatinho Wata-
nabe e Eduardo Bosco, requerem voto de pesar pelo falecimento 
do Senhor Gilberto França (Jacaré). 
Requerimento nº 240/2015, de autoria dos edis Renatinho Wata-
nabe e Eduardo Bosco, requerem voto de pesar pelo falecimento 
da Senhora Noemi Theodoro dos Santos Pereira. 
Requerimento nº 241/2015, de autoria do edil Eduardo Bosco, 
requer informações à Vioeste e DER sobre obras no trevo de en-
trada do município.
Requerimento nº 242/2015, de autoria do edil Eduardo Bosco, 
requer informações sobre implantação de lombadas. 
Requerimento nº 243/2015, de autoria do edil Dr. Alexandre 
Amaral, requer informações sobre o velório municipal.
Requerimento nº 244/2015, de autoria dos edis Eduardo da Dele-
gacia, Beto e Dr. Alexandre Amaral, requerem informações sobre 
abandono de veículo que servia a biblioteca móvel. 
Requerimento nº 245/2015, de autoria da edil Dra. Ana Paula 
Netto Marchetti, requer informações sobre depressão encontrada 
no cruzamento entre a Rua Prof. Joaquim Pereira Coelho com a 
Rua Hamilon Moratti.
Requerimento nº 246/2015, de autoria da edil Dra. Ana Paula 
Netto Marchetti, requer informações sobre entrega de correspon-
dência no Bairro Figueiras. 
Requerimento nº 247/2015, de autoria do edil Eduardo da Delega-
cia, requer informações sobre o campo de futebol da Vila Paraíso.

ORDEM DO DIA
Não houve projetos inscritos

PARTICIPE DAS SESSÕES  
TODAS AS SEGUNDAS ÀS 18 HORAS!
R. Hamilton Moratti, 10 - V. Santa Luzia 

Alumínio – SP - CEP 18125-000 
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