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Distribuição gratuita Orgão Oficial da Prefeitura

O FESTIVAL DE DANÇA ACONTECERÁ HOJE, DIA 02 DE DEZEMBRO-SEXTA-FEIRA ÀS 19H NA 
QUADRA DE ESPORTES DA E.M. COMENDADOR RODOVALHO E A ENTRADA É 1KG DE ALIMENTO 
NÃO PERECÍVEL QUE SERÁ DOADO À PROMOÇÃO DO MUNICÍPIO. PRESTIGIEM !
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LEI Nº 1.887 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2016
DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO QUE ESPECIFICA. 

JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe 
são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei:
Art. 1º Fica denominada de “RUA WALDEMAR DE ALMEIDA”, a via pública localizada neste 
município, no Loteamento Recanto Santa Rita, conforme croqui anexo, que fica fazendo parte 
integrante desta Lei.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 23 de novembro de 2016.

JOSÉ APARECIDA TISÊO- Prefeito Municipal

LEI Nº 1.888 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2016
DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO QUE ESPECIFICA. 

JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe 
são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei:
Art. 1º Fica denominada de “RUA JOANNA MOTTA FERREIRA”,  a via pública localizada neste 
município, no Bairro Colibri II, conforme croqui anexo, que fica fazendo parte integrante desta Lei.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 23 de novembro de 2016.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Prefeitura em 23/11/2016

DECRETO Nº 1.767, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2016
FIXA O VALOR DAS TARIFAS DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições 
legais que lhe são conferidas, e considerando que o último reajuste ocorreu há mais de 12 
meses; considerando o reajuste de combustíveis e derivados nesse período; considerando 
o reajuste dos custos de mão de obra nesse período; considerando o reajuste de peças nes-
se período e considerando o reajuste dos demais itens que compõem a planilha de custo 
dos serviços de transporte público; D E C R E T A:-
Art. 1.º  As tarifas para o serviço público de transporte no Município de Alumínio passam 
a ter os seguintes valores:
I – Tarifa Básica: R$ 6,80
II – Tarifa Social: R$ 2,60
III – Passe Escolar: R$ 5,78
IV – Vale Transporte: R$ 5,44
Art. 2.º  Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de dezembro de 2016, revogando-se 
as disposições em contrário.
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO, 22 de novembro de 2016.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal

BENEDITO TISÊO - Diretor do Depto. Municipal de Transportes
Registrado e Publicado na Prefeitura em 22/11/2016

DECRETO Nº 1.768 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2016

REGULAMENTA O ACESSO À INFORMAÇÕES PREVISTO NO  INCISO 

Leis

XXXIII, DO CAPUT, DO ART. 5º,  DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO ÂMBI-
TO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO PODER EXE-
CUTIVO NO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO, CONFORME AS NORMAS GERAIS 
EMANDAS DA LEI FEDERAL Nº 12.527 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011.

JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito de Alumínio, nos termos do art. 84, inciso VI, “a”, 
da Constituição Federal de 1988, e no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela 
Lei Orgânica do Município, especificamente no artigo 55, II, V, que atribui ao Chefe do 
Poder Executivo competência para regulamentar Lei e, CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 5º, XXXIII; artigo 37, § 3º, II; e artigo 216, todos da  Constituição Federal de 1988, 
que preveem normas constitucionais sobre a garantia de acesso a informações; CONSI-
DERANDO o disposto na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que  regula 
em âmbito infraconstitucional a garantia de acesso a informações; e CONSIDERANDO 
a necessidade de disciplinar o acesso a informações em âmbito da  Administração Pública 
Municipal Direta e Indireta, em conformidade ao disposto no art.8º, parágrafos e incisos 
da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, DECRETA:

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º. Ficam estabelecidos os procedimentos e as normas a serem adotados para garantir 
o acesso às informações da administração pública municipal, previsto no inciso XXXIII 
do caput do art. 5º, no inciso II, do § 3º, do art. 37 e no § 2º, do art. 216, da Constituição 
Federal, em conformidade com disposições da Lei Federal n. 12.527, de 18 de novembro 
de 2011.
Art. 2º. Os órgãos da administração direta, as autarquias e as fundações do Poder Execu-
tivo assegurarão às pessoas naturais e jurídicas o direito de acesso à informação, que será 
efetivado mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em 
linguagem de fácil compreensão, observados os princípios da administração pública e as 
disposições deste Decreto.
Parágrafo único. Ficam subordinadas ao regime deste Decreto as entidades privadas, re-
lativamente aos recursos que receberem do Poder Executivo Municipal, mediante sub-
venções, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros ins-
trumentos congêneres. 
Art. 3º. O acesso à informação disciplinado neste Decreto não se aplica:
I - às informações relativas à atividade empresarial de pessoas físicas ou jurídicas de 
direito privado, obtidas por outros órgãos ou entidades no exercício de atividade de con-
trole, regulação e supervisão da atividade econômica cuja divulgação possa representar 
vantagem competitiva a outros agentes econômicos;
II - às hipóteses de sigilo previstas na legislação, como fiscal, bancária, comercial, profis-
sional, industrial e segredo de justiça.
Art. 4º. Para os efeitos deste Decreto consideram-se:
I – informação: dados que possam ser utilizado para produção e transmissão de conheci-
mento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato;
II – documento: unidade de registro de informações;
III – informação sigilosa: aquela submetida a restrição de acesso público para salvaguar-
da da segurança da sociedade e do Município;
IV – informação de caráter pessoal: aquela relacionada a pessoa natural identificada ou 
identificável;
V – transparência ativa: qualidade da informação disponibilizada nos sítios da Prefeitura, 
pela Internet, independentemente de solicitação;
VI – transparência passiva: qualidade da informação solicitada por meio físico, virtual ou 
por correspondência.

DA TRANPARÊNCIA PASSIVA
Art. 5º. Fica criado e incorporado no Departamento Municipal de Administração o Servi-
ço de Informação ao Cidadão - SIC, serviço de fácil acesso e aberto ao público, destinado 
ao atendimento das informações solicitadas por meio físico ou virtual, cabendo-lhe aten-
der e orientar o público, informar sobre tramitação de documentos nas unidades e receber 
e registrar os pedidos de acesso a informação
§ 1º. Cabe ao Serviço de Informação ao Cidadão - SIC:
I - receber, autuar, registrar e processar, para respostas, os pedidos de acesso às informa-
ções;
II - orientar o interessado, quanto ao seu pedido, o trâmite, o prazo da resposta e sobre as 
informações disponíveis no site eletrônico www.aluminio.sp.gov.br;
III – informar sobre tramitação de documentos quando solicitado;
IV - Encaminhar os requerimentos à unidade responsável pelo fornecimento da informa-
ção, quando couber;
V - disponibilizar atendimento presencial ao público;
VI – receber recurso contra a negativa de acesso à informação, de não fornecimento das 

razões das negativas do acesso, ou da omissão de resposta, encaminhado-o à Comis-
são de Mista de Avaliação de Informações – CMAI;
VII - zelar pelo atendimento dos prazos assinalados para apresentação de respostas;
VIII - elaborar relatório mensal dos atendimentos.
§ 2º Cada Departamento ficará responsável pelas respectivas informações prestadas 

Decretos
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3e, em caso de recusa pelas justificativas apresentadas.
§ 3º. Decreto a ser expedido pelo Chefe do Executivo nomeará os representantes de cada 
Departamento e um suplente os quais ficarão responsáveis pelas informações referidas no 
parágrafo anterior.
§ 4º O atendimento presencial previsto no inciso V do parágrafo 1º do artigo 5º, funcio-
nará de segunda a sexta feira, no horário de 09 h às 16h, exceto em feriados e pontos 
facultativo no seguinte endereço: Avenida Engenheiro Antônio de Castro Figuerôa, 100, 
Vila Santa Luzia, Alumínio/SP, setor de Protocolo.
Art. 6º. Qualquer interessado, devidamente identificado, poderá ter acesso às informa-
ções referentes aos órgãos e às entidades municipais, preferencialmente, no site www.
aluminio.sp.gov.br e, na impossibilidade de utilização desse meio, apresentar o pedido no 
Serviço de Informação ao Cidadão - SIC, conforme Anexo I.
Art. 7º. O pedido de acesso à informação deverá conter:
I - nome do requerente;
II - número de documento de identificação válido;
III - especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida; e
IV - endereço físico ou eletrônico do requerente, para recebimento de comunicações ou 
da resposta requerida.
Parágrafo Único: No caso do requerente ser menor de idade será necessário apresentar 
documento de identificação (carteira de identidade ou certidão de nascimento), acompa-
nhado de documento dos responsáveis ou, quando emancipado, documento comprobató-
rio de emancipação.
Art. 8º. Não serão atendidos pedidos de acesso à informação:
I - genéricos;
II - desproporcionais ou desarrazoados; ou
III - que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e 
informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados, que não sejam de compe-
tência do órgão ou entidade municipal.

§ 1º. Na hipótese do inciso III do § 2º, o órgão ou entidade deverá, caso tenha conheci-
mento, indicar o local onde se encontram as informações a partir das quais o requerente 
poderá realizar a interpretação, consolidação ou tratamento de dados.

DO PROCEDIMENTO AO ACESSO A INFORMAÇÃO
Art. 9º. As informações solicitadas serão prestadas pelo Serviço de Informação ao Cida-
dão - SIC, no prazo de, até, 15 (quinze) dias úteis.
§ 1º. O prazo referido no caput poderá ser prorrogado, por mais 10 (dez) dias úteis, me-
diante justificativa expressa do responsável pela prestação da informação, da qual será 
dada ciência ao requerente.
§ 2º. Não sendo possível o fornecimento da informação, o Serviço de Informação ao Ci-
dadão - SIC deverá, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis:
I - apresentar ao requerente as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do 
acesso pretendido; ou
II - comunicar que não possui a informação, indicando, se for do seu conhecimento, o 
órgão, a entidade ou a organização, não pertencente à Administração Pública Municipal, 
que deve detê-la.
§ 3º. Quando não for autorizado o acesso, por se tratar de informação reservada ou sigilo-
sa, o requerente será informado sobre a possibilidade de recurso nos moldes do anexo II. 
§ 4º. Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, 
eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, será informado ao requerente o 
lugar e a forma pela qual se poderá consultar e obter a referida informação, desonerando a 
Administração Municipal da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o requerente 
declarar não dispor de meios para realizar, por si mesmo, tais procedimentos.
Art. 10. A busca e o fornecimento da informação são gratuitos, ressalvada a cobrança do 
valor referente ao custo dos serviços e dos materiais utilizados, tais como reprodução de 
documentos, mídias digitais e postagem.
§ 1º. Fica isento de ressarcir os custos dos serviços e dos materiais utilizados aquele cuja 
situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da famí-
lia, declarada nos termos da Lei Federal n. 7.115, de 29 de agosto de 1983.
§ 2º. Caso seja requerida justificadamente a concessão da cópia de documento, com au-
tenticação, poderá ser designado um servidor para certificar que confere com o original.

DA TRANSPARÊNCIA ATIVA
Art. 11. As informações de interesse público serão disponibilizadas no sítio eletrônico 
www.aluminio.sp.gov.br, as quais serão atualizadas, rotineiramente, e deverá atender, en-
tre outros, aos seguintes requisitos:
I - conter formulário para requerimento de acesso à informação;
II - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação, de 
forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;
III - possibilitar a impressão de relatórios, planilhas e texto, de modo a facilitar a 
análise das informações;
IV - garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso;
V - manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;

VI - indicar local que permita ao interessado comunicar-se 
pessoalmente com o Serviço de Informação ao Cidadão - 
SIC; e
VII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibili-
dade de conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos da legislação própria.
Art. 12. É dever dos órgãos e entidades municipais promover, independente de requeri-
mento, a divulgação em seus sítios na Internet de informações de interesse coletivo ou 
geral por eles produzidas.
§ 1º. Deverão ser disponibilizadas no endereço eletrônico www.aluminio.sp.gov.br, as 
seguintes informações de interesse público:
I - estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, principais cargos e seus 
ocupantes, endereço e telefones das unidades, horários de atendimento ao público;
II - programas, projetos, ações, obras e atividades, com indicação da unidade responsável, 
principais metas e resultados e, quando existentes, indicadores de resultado e impacto;
III - receita orçamentária arrecadada;
IV - repasses ou transferências de recursos financeiros;
V - execução orçamentária e financeira detalhada em nível de grupo de despesa;
VI - licitações realizadas e em andamento, com editais, anexos e resultados, além dos 
contratos firmados e notas de empenho emitidas;
VII - remuneração e subsídio dos cargos, postos, graduação, função e emprego público;
VIII - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade; e
IX - contato da autoridade de monitoramento, designada nos termos do art. 40, da Lei n. 
12.527/2011, e telefone e correio eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão - SIC.
§ 2º. As informações poderão ser disponibilizadas por meio de ferramenta de redirecio-
namento de página na Internet, quando estiverem disponíveis em outros sítios governa-
mentais.
§ 3º. A divulgação das informações previstas no §3º não exclui outras hipóteses de publi-
cação e divulgação de informações previstas na legislação.

DOS RECURSOS
Art. 13. No caso de negativa de acesso à informação, de não fornecimento das razões das 
negativas do acesso, ou da omissão de resposta, poderá o requerente apresentar recurso 
(conforme modelo do anexo II) perante o SIC, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da 
ciência da decisão, endereçado à:
§1°. Comissão Mista de Avaliação de Informação (CMAI), que deverá deliberar em 05 
(cinco) dias úteis contados do recebimento do recurso.
§2°. A CMAI determinará sob as considerações e, sendo o caso, encaminhará ao setor, 
órgão ou entidade para que preste os esclarecimentos necessários para a avaliação do 
recurso.
§3º. Provido os recursos, a Comissão fixará prazo para cumprimento da decisão pelo 
setor, órgão ou entidade.
§ 4º. A decisão proferida pela CMAI será irrecorrível no âmbito administrativo.

DA COMISSÃO MISTA DE AVALIAÇÃO DE INFORMAÇÕES – CMAI
Art. 14. Fica criada a Comissão Mista de Avaliação de Informações (CMAI) que será 
composta de 03 (três) membros, sendo 1 (um) empregado público do Departamento Mu-
nicipal da Administração, 1 (um) empregado público do Departamento Municipal de Ne-
gócios Jurídicos e 1 (um) empregado público do Departamento Municipal de Finanças, 
tendo como eventuais suplentes seus substitutos legalmente indicados.
§ 1º. A indicação e nomeação dos membros da CMAI são de responsabilidade do Chefe 
do Executivo, para mandato de dois anos, permitida a recondução.
§ 2º. O membro da CMAI poderá ser desligado da função nos casos de renúncia, falta in-
justificada a três reuniões consecutivas ou desligamento do Departamento que representa.
§ 3º. A Presidência da CMAI será indicada pelo Chefe do Executivo dentre seus mem-
bros, com mandato de um ano, podendo ser reconduzido.
Art. 15. Compete à Comissão Mista de Avaliação de Informações: 
I - manter registro dos titulares de cada Departamento, para decisão quanto ao acesso a 
informações e dados sigilosos ou reservados da respectiva área;
II - requisitar da autoridade que classificar informação como sigilosa, esclarecimentos ou 
acesso ao conteúdo, parcial ou integral da informação;
III - rever a classificação de informações sigilosas, de ofício ou mediante provocação de 
pessoa interessada, observado o disposto na legislação federal sobre essa classificação;
IV - recomendar medidas para aperfeiçoar as normas e procedimentos necessários à im-
plementação deste Decreto;
V – deliberar sobre recursos apresentados contra decisão proferida por autoridade no caso 
de negativa de acesso à informação, de não fornecimento das razões das negativas do 
acesso, ou da omissão de resposta no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
Art. 16. Ao Presidente da CMAI cabe:

I - presidir os trabalhos da Comissão;
II - aprovar a pauta das reuniões ordinárias/extraordinárias e as ordens do dia das 
respectivas sessões;
III - dirigir, intermediar as discussões, de forma que todos participem e coordenar os 
debates, interferindo para esclarecimentos;
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4 IV - designar o membro secretário, para lavratura das atas de 
reunião;
V - convocar reuniões extraordinárias e as respectivas ses-

sões; e
VI - remeter ao Diretor do Departamento Municipal de Administração a ata com as deci-
sões tomadas pelo colegiado, para serem encaminhadas ao Prefeito Municipal.
Art. 17. A CMAI reunir-se-á ordinariamente, uma vez por quadrimestre e, extraordina-
riamente, sempre que convocada pelo Chefe do Executivo ou para avaliação de recurso 
impetrado por requerente.
Art. 18. As deliberações da CMAI serão tomadas por maioria simples dos votos.

DAS INFORMAÇÕES SIGILOSAS E PESSOAIS
Art. 19. Não poderá ser negado acesso à informação necessária a tutela judicial ou admi-
nistrativa de direitos fundamentais.
§1º. O requerente deverá apresentar razões que demonstrem a existência de nexo entre as 
informações requeridas e o direito que se pretende proteger.
§2º. As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação 
aos direitos humanos praticadas por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas 
não podem ser objetos de restrição de acesso
Art. 20. O disposto neste Decreto não exclui as hipóteses legais de sigilo na legislação, 
como fiscal, bancário, de operações e serviços no mercado de capitais, comercial, pro-
fissional e segredo de justiça, nem nas hipóteses de segredo industrial decorrentes da 
exploração direta de atividades econômicas pelo estado ou por pessoas físicas ou entidade 
privada que tenham qualquer vínculo com o poder público.
Art. 21. Podem ser consideradas SIGILOSAS INFORMAÇÕES QUE:
I – oferecerem risco à vida, à segurança ou à saúde da população;
II – oferecerem risco à estabilidade financeira ou econômica do Município;
III - prejudicarem ou causarem risco a projetos de pesquisa e dezenvolvimento científico 
ou tecnológico, a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico municipal;
IV – oferecerem risco à segurança das instituições e dos dirigentes dos Poderes Executivo 
e Legislativo, bem como das entidades referidas no parágrafo único do artigo 1º, e seus 
familiares; e
V – comprometerem atividades de inteligência, de investigação ou de fiscalização em 
andamento, relacionadas com prevenção ou repressão de infrações administrativas, salvo 
por determinação judicial.
Art. 22. Para a classificação da informação em grau de sigilo, deverá ser observado o 
interesse público, utilizando-se o critério menos restritivo possível, considerados:
I – a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Município; e
II – o prazo máximo de validade da classificação final e seu termo final.
Parágrafo Único – Os graus de classificação da informação sigilosa, bem como os respec-
tivos prazos serão definidos em Decreto específico.
Art. 23. As informações pessoais, referentes à intimidade, vida privada, honra e imagem 
das pessoas, asseguradas pelo inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, terão seu 
acesso restrito às pessoas às quais se referirem, bem como aos agentes públicos legalmen-
te autorizados.
§ 1º. A divulgação das informações referidas no caput deste artigo poderá ser autorizada 
por consentimento expresso das pessoas a que se referirem, por procuração devidamente 
autenticada.
§ 2º. O consentimento não será exigido nas seguintes hipóteses:
I - prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver incapacitada, e com a finali-
dade exclusiva de tratamento;
II - realização de estatísticas e pesquisas científicas de interesse público previstas em Lei, 
vedada a identificação pessoal;
III - cumprimento de ordem judicial;
IV - proteção de interesse público e geral preponderante; e
V - defesa de direitos humanos.
Art. 24. A restrição de acesso a informações pessoais, prevista no art. 17, não poderá ser 
invocada:
I - quando prejudicarem a apuração de irregularidades, em que o titular das informações 
for parte ou interessado; e
II - quando as informações pessoais constarem de documentos necessários à recuperação 
de fatos históricos relevantes, circunstância a ser reconhecida pelo Prefeito ou pela auto-
ridade máxima das entidades referidas no parágrafo único, do art. 1º, em ato devidamente 
fundamentado.
Art. 25. É vedada a divulgação das informações de caráter pessoal, número de docu-
mentos privados de identificação (como por exemplo, RG, CPF, Carteira de Trabalho e 
Previdências Social, Título de eleitor, Carteira Nacional de Habilitação, dentre outros); 
valores referentes a descontos efetuados em folha de pagamento e outras informações 
classificadas como sendo de caráter pessoal.
Art. 26. Aplica-se, no que couber, a Lei n.º 9.507, de 12 de novembro de 1997, em 
relação à informação de pessoa, natural ou jurídica, constante de registro ou banco de 
dados de órgãos ou entidades governamentais ou de caráter público.
Art. 27. O requerimento de acesso a informações pessoais pelo próprio titular exige 

a comprovação da sua identidade.

DAS RESPONSABILIDADES
Art. 28. O agente público será responsabilizado se:
I – recusar-se a fornecer informação requerida nos termos deste Decreto e da Lei Federal 
nº 12.527/2011, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencional-
mente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa;
II - utilizar indevidamente, subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total 
ou parcialmente, informação sob sua guarda ou a que tenha acesso pela natureza de seu 
cargo, emprego ou função;
III – agir com dolo ou má-fé na análise dos requerimentos de acesso à informação;
IV – divulgar ou permitir a divulgação, acessar ou permitir o acesso indevido a informa-
ções sigilosas ou pessoais;
V – impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de 
ocultação de ato ilegal;
VI – ocultar da revisão da autoridade superior competente informação sigilosa, para be-
nefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo de terceiros; e
VII – destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis vio-
lações de direitos humanos.
§ 1º. Atendido o princípio do devido processo legal, as condutas descritas nos incisos 
deste artigo ficarão sujeitas às penalidades administrativas.
§ 2º. A penalização referida no § 1º deste artigo não exclui a aplicação da Lei de Impro-
bidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/92), quando cabível.
Art. 29. A pessoa física ou entidade privada que deter informações em virtude de vínculo 
de qualquer natureza com a Administração Pública Municipal Direta ou Indireta deverá 
observar e cumprir, no que couber, os termos deste Decreto, e da Lei Federal nº 12.527/11.
Art. 30. O requerente do pedido de informações, se delas fizer uso indevido, será respon-
sabilizado na forma da legislação civil e criminal.

DO MONITORAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI
Art. 31. O Departamento Municipal de Administração em conjunto com o Departamento 
Municipal de Negócios Jurídicos devem exercer as seguintes atribuições: 
I- Assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação de forma efi-
ciente e adequada aos objetivos da Lei 12.527 de 2011;
II- Recomendar medidas para aperfeiçoar as normas e procedimentos necessários a im-
plementação deste Decreto;
III- Orientar os servidores e agentes públicos no que se refere ao cumprimento deste 
decreto;
Art. 32. Compete ao Departamento Municipal de Administração em conjunto com o De-
partamento Municipal de Negócios Jurídicos, observadas as competências dos demais 
Departamentos e entidades;
I- Promover campanha de abrangência municipal de fomento a cultura da transparência 
na administração pública.
II- Promover treinamento dos agentes públicos no que couber e a orientação das entidades 
privadas sem fins lucrativos, no que se refere ao desenvolvimento de práticas relaciona-
das as transparências na administração pública.
III- Monitorar a implementação da lei nº 12.527 de 2011.
IV- Avaliar e monitorar a aplicação deste Decreto, especialmente o cumprimento dos 
prazos e procedimentos.
V- Estabelecer orientações normativas de caráter geral a fim de suprir eventuais lacunas 
na aplicação da Lei n° 12.527 de 2011.
VI- Detalhar os procedimentos necessários à busca, estruturação e prestação de informa-
ções no âmbito do Poder Executivo Municipal.
Art. 33. Os casos omissos neste Decreto e na Lei Federal nº 12.527/11 serão analisados 
pela Comissão Mista de Avaliação – CMAI que, autorizado pelo Chefe do Executivo, 
poderão publicar instrução complementar.
Art. 33. Fica fazendo parte integrante deste Decreto os Anexos: I-A; I-B; II-A e II-B 
Art. 34. As despesas decorrentes da publicação deste Decreto correrão por conta de ver-
bas próprias consignadas em orçamento.
Art. 35. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 22 de novembro de 2016.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal

PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA - Diretor do Depto Municipal de Adminis-
tração
Registrada e publicada na Prefeitura em 22/11/2016.

ZENILTON JOSÉ DA ROCHA - Diretor Div. Serviços Administrativos

ANEXO I-A Decreto nº 1.768/2016
Dados do requerente - obrigatórios
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5Razão Social: ___________________________________________________________
CNPJ:____________________________
Nome do representante: ___________________________________________________
Cargo do representante: ___________________________________________________
Endereço físico: 
Cidade:  ______________________ Estado: _______
CEP: _______________
Endereço eletrônico (e-mail): 
Dados do requerente– não obrigatórios
ATENÇÃO: Os dados não obrigatórios serão utilizados apenas de forma agregada e para 
fins estatísticos.
Telefone (DDD + número):(      ) ______________________
                 (      ) ______________________
Endereço eletrônico (e-mail):  ______________________________________________
Tipo de instituição
 Empresa - PME  Órgão público federal  Partido político
 Empresa –grande porte  Órgão público estadual/DF  Veículo de comunica-
ção
 Empresa pública/estatal  Órgão público municipal  Sindicato / Conselho 
profis.
 Escritório de advocacia  Org. Não Governamental  Outros
 Instituição de ensino e/ou pesquisa
Área de atuação
 Comércio e serviços  Governo   Imprensa
 Indústria  Jurídica/Política  Pesquisa acadêmica
 Extrativismo  Representação de terceiros  Terceiro Setor
 Agronegócios  Represent. sociedade civil  Outros
Especificação do pedido de acesso à informação
Órgão/Entidade Destinatário(a) do Pedido: ___________________________________
Forma preferencial de recebimento da resposta:
 Correspondência eletrônica (e-mail)  Correspondência física (com custo) 
 Buscar/Consultar pessoalmente
Descrição do pedido:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

ANEXO I-B Decreto nº 1.768/2016
Dados do requerente - obrigatórios
Nome:________________________________________________________________
CPF: ___________________________________________ 
Endereço físico: 
Cidade:  ______________________ Estado: _______
CEP: _______________
Endereço eletrônico (e-mail): 
Dados do requerente – não obrigatórios
ATENÇÃO: Os dados não obrigatórios serão utilizados apenas de forma agregada e para 
fins estatísticos.
Telefone (DDD + número): (      ) ______________________
                  (      ) ______________________
Endereço eletrônico (e-mail): _______________________________________________
Sexo: Masculino  Feminino 
Data de nascimento: _____/_____/____________
Escolaridade (completa)
 Sem instrução formal  Ensino fundamental  Ensino Médio
 Ensino superior  Pós-graduação  Mestrado/Doutorado

Ocupação principal
 Empregado - setor privado  Profis. Liberal/autônomo  Empresário/
empreendedor
 Jornalista  Pesquisador  Servidor público federal
 Estudante  Professor  Servidor público estadual
 Membro de partido político  Membro de ONG nacional  Servidor 
público municipal
 Representante de sindicato  Membro de ONG internacional
 Outras  Nenhuma 

Especificação do pedido de acesso à informação
Órgão/Entidade Destinatário(a) do Pedido:
________________________________________________
Forma preferencial de recebimento da resposta:
 Correspondência eletrônica (e-mail)  Correspondência física (com custo) 
Buscar/Consultar pessoalmente

Especificação do pedido:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

ANEXO II-A - Decreto nº1.768/2016
Dados do requerente 
Razão Social: ___________________________________________________________
CNPJ:____________________________
Nome do representante*: __________________________________________________
Cargo do representante*: __________________________________________________
Endereço físico: 
Cidade*: ______________________ Estado*: _______
CEP*: _______________
Telefone (DDD + número)*: (      ) ______________________
   (      ) ______________________
Endereço eletrônico (e-mail)*: ______________________________________________
* Informar apenas em caso de mudança ou imprecisão dos dados cadastrais informados 
no pedido de acesso à informação original 
Dados do pedido de acesso à informação original
Protocolo* : ______________________
Data do pedido:  ______________________
Data da resposta:  ______________________
* informação é obrigatória
 Recurso
Instância do recurso: 
  2ª instância – Comissão Mista de Avaliação
  
Justificativa do recurso:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ANEXO II –B Decreto nº 1.768/2016
Dados do requerente 
Nome:_________________________________________________________________
CPF: ___________________________
Endereço físico*:
Cidade*: ______________________ Estado*: ___________________
CEP*: _______________
Endereço eletrônico (e-
-mail)*:____________________________________________________
Telefone (DDD + número)*: (      ) ______________________

   (      ) ______________________
* Informar apenas em caso de mudança ou imprecisão dos dados cadastrais informa-
dos no pedido de acesso à informação original 
Dados do pedido de acesso à informação original
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6 Protocolo*: ______________________
Data do pedido:  ______________________
Data da resposta:  ______________________

* informação é obrigatória
 Recurso
Instância do recurso:
 2ª instância – Comissão Mista de Avaliação

Justificativa do recurso:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

DECRETO Nº 1.758 DE 05 DE OUTUBRO DE 2016
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, 
AUTORIZADO PELA LEI Nº 1.826  DE 18 DE DEZEMBRO DE 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$  232.000,00 (duzentos e trinta e dois mil reais) para suplementar  a seguinte dotação 
do orçamento vigente:
02.04.00 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL  DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL   
02.04.07 – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Atividade: 08.243.0004.2.110 – FUNDAÇÃO ITAU SOCIAL  
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipto Mat. Permanente .....Ficha nº 297  .....R$  
3.000,00 
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 – Material de Consumo...Ficha nº 298.......R$  5.000,00
02.05.00 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL  DE EDUCAÇÃO   
02.05.03 – EDUCAÇÃO BASICA                         
Atividade:12.361.0005.2.004 – MANUTENÇÃO ATIVIDADES EXECUTIVAS – TE-
SOURO 
 Elemento de Despesa:3.3.90.30.00- Mat. Consumo.......Ficha nº 117  ....R$ 70.000,00
02.05.00 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL  DE EDUCAÇÃO   
02.05.04 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                         
Atividade:08.306.0005.2.016 – GENERO ALIMENTICIO – TESOURO 
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00- Material Consumo............Ficha nº 129  ............R$ 
42.000,00
02.05.00 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL  DE EDUCAÇÃO   
02.05.04 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                         
Atividade:08.306.0005.2.020 – GENERO ALIMENTICIO – TESOURO 
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00- Mat.Consumo.....Ficha nº 131 R$12.000,00  
02.05.00 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL  DE EDUCAÇÃO   
02.05.01 – DIVISÃO ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR                         
Atividade:12.122.0005.2.004 – MANUTENÇÃO ATIVIDADES EXECUTIVAS  - TE-
SOURO
Elemento de Despesa:3.1.90.11.00- Venc e Vant Fixas Pes. Civil....Ficha nº  92 ....R$ 
100.000,00
TOTAL................................................................ R$ 232.000,00
Art. 2º  O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes da 
anulação parcial da dotação abaixo:
02.04.00 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL  DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL   
02.04.07 – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Atividade: 08.243.0004.2.110 – FUNDAÇÃO ITAU SOCIAL  
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 –Out. Serv. Terc.  Pessoa Jurídica..Ficha nº 299  .R$  
8.000,00
02.05.00 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL  DE EDUCAÇÃO   
02.05.04 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                
Atividade:08.306.0005.1.001 – REEQUIPAMENTO DA UNIDADE  – TESOURO 
Elemento de Despesa:4.4.90.52.00- Equipto Material Permanente.......Ficha 138  .....
R$ 32.000,00
Atividade:08.306.0005.2.004 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EXECUTIVAS – 

TESOURO 
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00- Out. Serv. Terc. Pes. Jurídica...Ficha nº  136 ....R$ 
10.000,00
02.05.00 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL  DE EDUCAÇÃO   
02.05.02  - FUNDEB                         
Atividade:12.365.0005.2.034 – MANUTENÇÃO  ATIVIDADES EXECUTIVAS  - TE-
SOURO
Elemento de Despesa:3.1.90.11.00- Venc e Vant Fixas Pes. Civil....Ficha nº  102 ...R$ 
150.000,00
02.05.00 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL  DE EDUCAÇÃO   
02.05.07 – ENSINO SUPERIOR                         
Atividade:12.364.0005.2.010 – TRANSPORTE ESCOLAR 
Elemento de Despesa:3.3.90.18.00 AUX.FINANC. ESTUDANTES..Ficha nº 143 ...R$ 
20.000,00
TOTAL ..................................................................... R$ 220.000,00
Art. 3º  O crédito aberto no Art. 1º será coberto com recursos provenientes  do convenio 
federal junto ao FNDE, proveniente da seguinte arrecadação como segue:
Ficha nº 55 – 1.7.2.1.35.03.00 – transferência  de convenio  do FNDE, PNAE....R$ 
12.000,00  
TOTAL ..................................................................... R$ 12.000,00
TOTAL  GERAL ....................................................... R$ 232.000,00
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 05 de outubro de 2016.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal
Registrado e publicado na Prefeitura em 05/10/2016

DECRETO Nº 1.770 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016
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 2017, 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 nacio-
nal, estabelecidas pela Lei Federal N.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e considerando 
os princípios da legalidade, impessoalidade, imparcialidade, moralidade, publicidade, le-
gitimidade 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 2017 será realizado de acordo com as 
disposições do presente decreto.

TÍTULO I
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 2º Compete aos Diretores das Unidades Escolares Municipais, observadas as normas 
legais e orientações do Departamento Municipal de Educação, convocar os docentes, 
titulares de empregos, em pleno exercício da função, aqueles que estiverem designados 
para exercerem cargos em Comissão na Área da Educação no Município de Alumínio, 
ou aqueles afastados para tratar de interesses particulares, para participarem no processo 
de atribuição de classes e/ou aulas na primeira quinzena do mês de dezembro deste ano, 
excepcionalmente, levando-se em consideração a mudança de governo municipal e a ne-
cessidade de planejamento antecipado.
Art. 3º Compete ao Diretor do Departamento Municipal de Educação e Diretores de Di-
visão, a execução, a coordenação, 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.
§ 1.º  Todos os registros em ata de atribuições iniciais são de responsabilidade dos Dire-
tores das Escolas Municipais.
§ 2.º   Os registros em ata de atribuições em continuidade ou de admissão através de 
processo seletivo serão de responsabilidade do Departamento Municipal de Educação.
Art. 4º  Compete à equipe do Departamento Municipal de Educação e aos Diretores de 
Escolas, efetuar a atribuição de classes e aulas aos docentes da unidade escolar que diri-
gem, procurando garantir as melhores condições para a viabilização da proposta pedagó-
gica 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.
    
TÍTULO II
DAS INSCRIÇÕES
Art. 5.º Anualmente será feita a inscrição de docentes no Processo de Atribuição de 
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de Atuação.
Art. 6.º O docente titular de cargo em regime de acumulação no âmbito da rede municipal 
de ensino deverá realizar duas inscrições distintas dos respectivos cargos.
Art. 7.º  Cabe ao Diretor da Unidade Escolar comunicar aos docentes titulares de cargo o 
dia e horário da sessão inicial de atribuição de classes/aulas, sendo a divulgação no Diário 
Oficial do Município publicada com, no mínimo, 03 (três) dias de antecedência da sessão 
a que se refere este artigo.

TÍTULO III
DA CLASSIFICAÇÃO
Art. 8.º  O docente titular de cargo inscrito será classificado, em lista única, conforme 
ficha de inscrição, respeitando-se o campo de atuação. 
Art. 9.º  São considerados campos de atuação para fins de classificação e de atribuição de 
classes/aulas:
 I – Classes: classes dos anos iniciais do Ensino Fundamental e da Educação Infantil;
II – Aulas: das disciplinas de Português, Matemática, História, Geografia, Ciências, Ar-
tes, Inglês, Educação Física, Informática e Musicalização.

TÍTULO IV
DA ATRIBUIÇÃO INICIAL DE CLASSES E OU AULAS
 Art. 10  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 nº 711/2002:
I-Professores estáveis oriundos da Prefeitura Municipal de Mairinque, que por força da 
Sucessão Trabalhista, ficaram fazendo parte do quadro de empregos C.L.T. da Prefeitura 
Municipal de Alumínio, conforme o Anexo III da Lei Municipal n.º 03 de 28/01/1993;
II- 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.
III- Titulares de emprego, providos mediante Concurso pela Prefeitura Municipal de 
Alumínio, correspondentes aos componentes curriculares das aulas ou classes a serem 
atribuídas;
IV- 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 a partir de janeiro 
de 2017.
§ 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 disponíveis para atribuição a partir de janeiro de 2017.
Art.11  Em caso de classes livres, ou nas situações que sobrarem classes ou aulas devido 
aos afastamentos e licenciamentos de seus titulares, poderá ser exercida acumulação re-
munerada de um cargo docente e uma função docente 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 não exceda o limite de 64 horas semanais;
II - haja compatibilidade de horários, consideradas, no cargo/função docente, também as 
Horas 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, nos termos do inciso XVI do artigo 37 da Constitui-
ção Federal de 1988.
§ 2º - A contratação docente em regime de acumulação com o exercício de cargo docente, 
no mesmo campo de atuação, somente será possível após atribuição da carga horária cor-
respondente à Jornada Integral de Trabalho Docente.
Art. 12  O docente titular de cargo deverá:
I-Declarar, no ato da atribuição, que acumula compativelmente ou não acumula, cargo/
função, sob a pena de responsabilidade;
II- Apresentar ao Departamento Municipal de Educação, as declarações oficiais e atua-
lizadas de horário e local de trabalho dos cargos ou funções, incluindo HTPC a fim de 
se comprovar a compatibilidade de horários, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar 
do ato de atribuição, sob a pena de ter a atribuição anulada, conforme legislação vigente.
Parágrafo único – Ocorrendo ou persistindo a incompatibilidade de horários, o docente 
titular de cargo em situação de acúmulo deverá optar por um dos cargos,
Art.13  As classes e/ou aulas em substituição, somente poderão ser atribuídas a docente 
que venha efetivamente a assumi-las e/ou ministrá-las, sendo, expressamente, vedada a 
atribuição de substituições sequenciais.
Parágrafo Único - O docente titular de cargo que tiver atribuída classes/aulas em substi-
tuição perderá automaticamente a mesma, em caso de retorno do titular da classe/aulas.
Art. 14  Os docentes que se encontrem em situação de licença ou afastamento do 
exercício de seu cargo, exceto os que se encontrem oficialmente readaptados, parti-
ciparão normalmente do processo de atribuição.
Art. 15  Uma vez assumida, fica vedada ao docente a desistência de parte da carga 
horária de classe ou aulas que lhe foi atribuída a não ser em caso de assumir no novo 

cargo público, em regime de acumulação.
Art. 16  O docente que faltar, injustificadamente, durante 15 
(quinze) dias sucessivos, computados todos os dias da sema-
na, ou 30 (trinta) dias alternadamente será exonerado ou dispensado, ficando impedido de 
concorrer à nova atribuição durante o ano letivo. 
Art. 17  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. 18  No processo de atribuição de classes e aulas deverá, ainda, ser observado que 
é requisito indispensável aos professores que escolherem classes de 1º, 2º ou 3º anos do 
Ensino Fundamental I:
I- Certificado de participação do Curso de Formação do Pacto Nacional pela Alfabetiza-
ção na Idade Certa (PNAIC), conforme Termo de Adesão do município de Alumínio com 
o MEC, ou
II- Certificado de curso de formação em alfabetização

TÍTULO V
DA CONSTITUIÇÃO DAS JORNADAS DE TRABALHO DOCENTE
Art. 19 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 
I, ou com atribuição de aulas livres da disciplina específica do cargo no Ensino Funda-
mental II.
Art. 20  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/aula semanais de trabalho, 
sendo 16 (dezesseis) horas/aula com alunos, 2 (duas) HTPC, 4 (quatro) HTPE e 2 (duas) 
HTPL, que destina-se aos Professores de Educação Infantil;
II – Jornada Completa – composta de 30 (trinta) horas/aula semanais, sendo 20 (vinte) 
horas/aula com alunos, 2 (duas) HTPC, 5 (cinco) HTPE e 3 (três) HTP, que destina-se aos 
Professores de Ensino Fundamental I e aos Professores de Educação Especial.
III – Jornada de Hora-aula: composta, no mínimo 20 (vinte) horas e máximo de 30 (trinta) 
aulas semanais, não excedendo 08 (oito) horas de trabalho diários ou 09 (nove) aulas, 
incluindo HTPC e HTPE.
Art. 21  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.

TITULO VI
DA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/OU AULAS DURANTE O ANO
Art. 22  A atribuição de classes e aulas durante o ano será na seguinte conformidade:
I - 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.
II - 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.
§ 1º - 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.
§ 2 - Fica expressamente vedada a atribuição de classe ou aulas a partir de 1º de dezembro 
do ano letivo em curso, exceto se em caráter excepcional, através de Contrato Temporário 
a ser decidido pela Direção da Unidade Escolar ouvido o Departamento Municipal de 
Educação.  
Art. 23 O Diretor de Escola que não estiver presente ou deixar de indicar um representan-
te será responsabilizado pela não atribuição da classe/aula da UE.
Art. 24 As classes/aulas a serem atribuídas deverão constar de documento padrão, devi-

damente preenchido e assinado pelo Diretor da UE, em 2 (duas) vias, nele constando 
o visto confere da Comissão de Atribuição.
Parágrafo único - É também responsabilidade do Diretor de Escola, com o prazo 
mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, do dia da atribuição, o encami-
nhamento do documento relativo à classe/aulas a serem atribuídas. 
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8 TITULO VII
DA SUBSTITUIÇÃO
Art. 25  Para período indeterminado haverá atribuição con-

forme segue:
I-Professor Substituto, dentro do seu campo de atuação, conforme dispõe o art. 20 da Lei 
Municipal N.º 711/2002;
II-Professor aprovado no Processo Seletivo para contratação temporária.
§ 1º - Fica garantida ao candidato à contratação temporária, a opção de declinar da esco-
lha em cada sessão de atribuição, sem perder o direito a novas atribuições, mantendo a 
sua classificação;
§ 2º - Se por qualquer outro motivo não previsto neste Decreto, o docente desistir do 
período atribuído ou tiver sua atribuição anulada em decorrência de atos irregulares por 
parte do interessado, ficará impedido de participar de nova atribuição durante o ano em 
que ocorreu a desistência, inclusive para ministrar aulas eventuais.

TÍTULO VIII
DAS SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS
Art. 26  O candidato será chamado seguindo a classificação geral do Processo Seletivo, 
de acordo com o campo de atuação.
§ 1º - Dado o caráter emergencial da substituição eventual, o candidato deverá dar a res-
posta no momento da consulta;
§ 2º - Não sendo localizado o candidato, ou em não havendo interesse por parte do mes-
mo, o Diretor de Escola seguirá a classificação geral;
§ 3º- É reservado o direito, ao Diretor de Escola, de atribuir eventualmente classes/aulas 
ao primeiro candidato que se dispuser a atender à solicitação;
§ 4º - A cada nova substituição eventual, o Diretor de Escola reiniciará a chamada, repor-
tando-se ao início da classificação geral;
V - a chamada dos candidatos é de inteira responsabilidade do Diretor de Escola de cada 
Unidade Escolar.

TÍTULO IX
 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 27  A atribuição de classes/aulas poderá ser por procuração para fins específicos a 
terceiros.
Parágrafo único - A procuração deverá ser apresentada em via original ou cópia auten-
ticada, ficando retida no ato de atribuição, sendo-lhe dispensado o reconhecimento de 
firma, devendo, contudo, ser acompanhada de cópia autenticada do documento de cédula 
de identidade do outorgante, bem como apresentação da cédula de identidade original do 
procurador.
Art. 28  É assegurado ao docente titular de cargo em licença maternidade e licença por 
acidente de trabalho participar da atribuição de classes/aulas, devendo assumir as classes/
aulas atribuídas quando do término do afastamento.
Art. 29 O docente readaptado será inscrito e classificado para o Processo de Atribuição 
de classes/aulas, porém, aquele que tiver seu afastamento previsto para todo o ano letivo, 
não terá classe/aulas atribuída para o corrente ano letivo, mantendo sua carga horária, sem 
prejuízo das demais vantagens do cargo, exceto recesso escolar.
Parágrafo único -, os docentes titulares de cargo readaptados cumprirão a jornada de 
trabalho do momento da readaptação, sendo que somente receberão os benefícios cons-
tantes na norma, quando for cessada a readaptação e na efetiva assunção do exercício nas 
funções originais do cargo.

TÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 30  Para garantir a qualidade do atendimento do trabalho desenvolvido na UE, em 
casos de necessidade, mediante justificativa do Diretor de Escola, em caráter excepcional 
e até que se perdure a necessidade, após a análise pelo Diretor de Ensino, e aprovação 
do Diretor do Departamento Municipal de Educação, serão atribuídas Turmas de Horário 
Especial de Trabalho, com horas/aula a serem definidas de acordo com a peculiaridade 
do caso.
Art. 31  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. 32  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 30 de novembro de 2016.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal 

APARECIDA L. MEDINA M. ARRUDA - Diretora do Departamento Municipal de 
Educação
Registrado e publicado na Prefeitura em 30/11/2016.

D E C R E T O N º 1.771 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016.
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições le-
gais que lhe são conferidas, D E C R E T A:-
Art. 1º Fica nomeado o Conselho Municipal da Saúde, nos termos do Artigo 4º da Lei nº. 
588, de 04 de junho de 2001, alterado pela Lei nº. 1.408, de 05/11/2010:
I – Representantes dos usuários:
a) 01 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, 
Mecânicas e de Material Elétrico de Mairinque e Alumínio;
Titular: Jane Monteiro Corazzari
Suplente: Armindo José Barbosa Roque
b) 01 (um) representante da Associação das Famílias das Crianças Excepcionais;
Titular: Sheila dos Santos Alves Magalhães
Suplente: Sandra Ferucci Camargo de Oliveira
c) 04 (quatro) representantes de Sociedades de Amigos de Bairros:
Paraíso 
Titular: Miguel Antonio do Santos
Suplente: Maria Aparecida de Souza
Paulo Dias
Titular: Luciana de Fátima Orestes
Suplente: Antenor Nazário Martins
Jardim Olidel
Titular: Maria de Fátima Bárbara
Suplente: Doralice Lopes da Silva
Granja Modelo:
Titular: Francisca F. Oliveira
Suplente: Elzamarcia Almeida de Oliveira
d) 01 (um) representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipal;
Titular: Écio Ricardo Pinheiro de Abreu
Suplente: José Arnaldo da Silva Campos
II – Representantes de entidades dos trabalhadores da saúde:
a) 01 (um) representante da classe médica;
Titular: Antonio Carlos Braile
Suplente: Ernesto Souza C.B. e Silva
b) 01 (um) representante da classe dos odontólogos.
Titular: Samia Bittar
Suplente: Cristina Eriko Matsuo Matsukawa
III – Representantes da Administração Pública:
a) 01 (um) representante do Departamento Municipal de Educação;
Titular: Kátia Constante Muniz
Suplente: Tania Bustamante Freire de Andrade
b) 01 (um) representante do Departamento Municipal de Finanças;
Titular: Lavério Russo Júnior
Suplente: Débora Fernanda Silva Oliveira
c) 01 (um) representante do Departamento de Saúde.” 
Titular: Lavério Russo Junior
Suplente: Débora Fernanda da Silva de Oliveira
Parágrafo Único - O Presidente do Conselho Municipal da Saúde será eleito entre os 
membros do conselho em Reunião Plenária.
Art. 2º O desempenho das atribuições da Comissão a que se refere este artigo, será consi-
derado de relevantes serviços prestados ao Município.
Art. 3º  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogados  as disposi-
ções em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 30 de novembro de 2016.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito
Registrado e Publicado na Prefeitura em 30/11/2016.

PORTARIA Nº 209/2016

JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições 
legais que lhe são conferidas, CONSIDERANDO o disposto nos Processos TC- nº 
01550/009/09; TC-002208/009/2007 e TC- 2253/009/12-Instrumentos Contratuais; RE-

SOLVE:      
1. CONSTITUIR Comissão de Sindicância para apurar possíveis irregularidades 
apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos Processos TC- nº 
01550/009/09; TC-002208/009/2007 e TC- 2253/009/12-Instrumentos Contratuais.
2. A Comissão será composta pelos seguintes servidores:

Portarias
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9Presidente: Gláucia Gomes de Almeida (DpMNJ)
Membros: Rosemeri Ramos Firmino de Oliveira (DpMA)
   Terezinha Aparecida Freitas (DpMF)
3. O desempenho das atribuições da Comissão ora nomeada será considerado de relevan-
tes serviços públicos prestados ao Município.
4. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 18 de novembro de 2016.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito

PAULO HENRIQUE R. PIMENTA-Diretor Depto. Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 18/11/2016

PORTARIA Nº 210/2016

JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições 
legais que lhe são conferidas, CONSIDERANDO os fatos relatados no Processo nº 
1503/2016 de 03/05/2016; RESOLVE:      
1. CONSTITUIR Comissão de Sindicância para apurar possíveis irregularidades no ser-
viço público ocorrido no Pronto Atendimento Municipal em 08 de abril de 2016.
2. A Comissão será composta pelos seguintes servidores:
Presidente: Dra. Ana Arlete Lima Barros
Membros: Joice Oliveira Pedroso
  Maria Andrea Cerioni
3. O desempenho das atribuições da Comissão ora nomeada será considerado de relevan-
tes serviços públicos prestados ao Município, devendo apresentar relatório de conclusão 
dos trabalhos em 180 (cento e oitenta) dias.
4.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 18 de novembro de 2016.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito
 
PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA-Diretor Depto. Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 18/11/2016

PORTARIA Nº 211/2016.

JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições le-
gais que lhe são conferidas, e de acordo com o facultado no artigo 7º, inciso XVIII, da 
Constituição Federal, Lei Municipal nº 1.144, de 20 de março de 2009, e CONSIDE-
RANDO, o disposto no Processo nº 3682 de 17/11/2016; R E S O L V E: 
Art. 1º CONCEDER 180 (cento e oitenta) dias de afastamento (licença gestante), a partir 
do dia 07 de novembro de 2016, sem perda de salário, a servidora Sra. ELLEN AGOSTI-
NHO CARDOSO, portadora da CTPS nº 67086 - Serie 00236, RG nº 29.272.222-9 e do 
CPF nº 301.112.448-54, ocupante do emprego celetista permanente de Professor Ensino 
Básico I, constante do Anexo I da Lei nº 03/93, lotação DpME, carga horária semanal 24 
horas.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 17 de novembro de 2016.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal

PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA - Diretor do Depto Municipal de Adminis-
tração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 17/11/2016.

PORTARIA Nº 212/2016

JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal de Alumínio, usando as atribuições le-
gais que lhe são conferidas, R E S O L V E:    
Art. 1º EXONERAR, a partir do dia 08 de novembro de 2016, o Sr. ANDERSON DE 
OLIVEIRA MIRANDA, portador da CTPS nº 073059 serie 00260, RG nº 32.678.322-2, 
CPF nº 304.091.588-60, do emprego em comissão de Chefe de Seção de Zeladoria, lota-
ção DpMA, nos termos da Lei nº 1.266, de 03/12/2009, Anexo II.
Art. 2ºA despesa decorrente da execução desta Portaria correrá a conta das dotações pró-
prias do orçamento vigente, suplementada se necessário. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 17 de novembro de 2016.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito

PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA-Diretor do De-
partamento Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em, 17/11/2016.

PORTARIA Nº. 213/2016

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 EXONERAR, a Servidora DORIS RODRIGUES GARCIA, portadora da CTPS. 
nº 114 série 334, RG. nº 1.025.357-8, CPF. nº 020.939.848-57, do emprego celetista em 
Comissão de Assessor de Gabinete III, lotação GP, constante do Anexo II da Lei nº 1.266, 
de 03/12/2009.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão a conta das dotações 
próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 18 de novembro de 2016.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal

PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA-Diretor do Departamento Municipal de Ad-
ministração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 18/11/2016

PORTARIA Nº 214/2016

JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições 
legais que lhe são conferidas,  R E S O L V E:    
Art. 1º EXONERAR o servidor Sr. ELIAS FOGAÇA, portador da CTPS nº. 93505 - 
Série: 00407, RG nº. 1.630.618, CPF nº 280.119.709-25, do emprego em Comissão de 
Chefe de Seção de Oficina, constante no Anexo II da Lei nº 1.266, de 03/12/2009.Art. 
2ºAs despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão a conta das dotações pró-
prias do Orçamento Vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 18 de novembro de 2016.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal

PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA - Diretor Depto. Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 18/11/2016.

PORTARIA Nº. 215/2016

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 EXONERAR, a servidora EUNICE RAMOS DE MOURA, portadora da C.T.P.S 
nº 97818 série 00271, R.G nº 7.659.499, CPF nº 751.834.988-49, do emprego em Comis-
são de Diretora de Divisão de Planejamento e Técnica Educacional, constante do Anexo 
II da Lei nº 1.266, de 03/12/2009, Lotação DpME.
Art. 2º As despesas decorrentes das contratações correrão a conta das dotações próprias 
do Orçamento Vigente, suplementada se necessário.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 18 de novembro de 2016.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal

PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA - Diretor do Depto Municipal de Adminis-
tração

Registrado e Publicado na Prefeitura em 18/11/2016.

PORTARIA Nº 216/2016

JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribui-
ções legais que lhe são conferidas, R E S O L V E:    
Art. 1º EXONERAR o Sr. JENARO APARECIDO DE MOURA, portador da CTPS 
nº 61147 serie 00002, RG nº 17.891.321-2, CPF nº 040.194.008-06, do emprego em 
Comissão de Assessor de Gabinete III, constante do Anexo II da Lei nº 1.266, de 
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Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Portaria 
correrão a conta das dotações próprias do Orçamento Vigen-

te, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 18 de novembro de 2016.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal

PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA - Diretor Depto. Municipal de Administração
Registrado e Publicado Prefeitura em 18/11/2016.

PORTARIA Nº 217/2016

JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições 
legais que lhe são conferidas,  R E S O L V E:  
Art. 1º EXONERAR o Sr. JEREMIAS DO ESPÍRITO SANTO, portador da CTPS nº 
39374 serie 00020, RG nº 17.701.893-8 – SSP/SP, CPF nº 088.720.788-06, do emprego 
em Comissão de Diretor da Divisão de Infra-estrutura Municipal, lotação DpMSU, cons-
tante do Anexo II da Lei nº 1.266, de 03/12/2009.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão a conta das dotações 
próprias do Orçamento Vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 18 de  novembro de 2016.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal

PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA - Diretor do Depto Municipal de Adminis-
tração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 18/11/2016.

PORTARIA Nº 218/2016

JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições 
legais que lhe são conferidas,   R E S O L V E:  
Art. 1º EXONERAR a Sra. REGINA ALEXANDRA FERNANDES, portadora da 
C.T.P.S. nº 60614 série 236, R.G nº 22.161.064-7 e CPF nº 293.617.688-62, do emprego 
em Comissão de Diretora da Divisão de Planejamento Municipal, constante do Anexo II 
da Lei nº 1.266, de 03/12/2009, Lotação DpMPO.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão a conta das dotações 
próprias do Orçamento Vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 18 de novembro de 2016.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal

PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA-Diretor do Departamento Municipal de Ad-
ministração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 18/11/2016.

PORTARIA Nº 219/2016

JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal de Alumínio, usando as atribuições le-
gais que lhe são conferidas, R E S O L V E :    
Art. 1º EXONERAR, a Sra. RENATA DE CAMARGO RODRIGUES, portadora da 
CTPS nº 80557 serie 00200, RG nº 29.976.660-3, CPF nº 265.286.748-25, do emprego 
em comissão de Assessor de Gabinete III, lotação GP, constante do Anexo II da Lei nº 
1.266, de 03/12/2009, Anexo II.
Art. 2º A despesa decorrente da execução desta Portaria, correrá a conta das dotações 
próprias do orçamento vigente, suplementada se necessário. 
Art. 3º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 18 de novembro de 2016.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito

PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA-Diretor do Depto Municipal de Admi-
nistração
Registrado e Publicado na Prefeitura em, 18/11/2016.

PORTARIA Nº 220/2016

JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal de Alumínio, usando as atribuições le-
gais que lhe são conferidas, R E S O L V E :    
Art. 1º EXONERAR, o Sr. ROBERTO MARQUES PENTEADO, portador da CTPS nº 
80553 serie 00185, RG nº 315.841.597 – SSP/SP, CPF nº 241.574.818-87, do emprego 
em comissão de Chefe de Seção de Controle e Manutenção, lotação DpMELC, constante 
do Anexo II da Lei nº 1.266, de 03/12/2009.
Art. 2º A despesa decorrente da contratação, correrá a conta das dotações próprias do 
orçamento vigente, suplementada se necessário. 
Art. 3º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 18 de novembro de 2016.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito

PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA - Diretor Departamento Municipal de Admi-
nistração
Registrado e Publicado na Prefeitura em, 18/11/2016.

PORTARIA Nº 221/2016.

JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições 
legais que lhe são conferidas,   R E S O L V E: 
Art. 1º EXONERAR o Sr. STANLEY RABELO FERREIRA, portador da CTPS nº. 
29570 - Série: 00176/SP, RG nº 19.113.751-0, CPF nº 126.970.308-08, do emprego em 
Comissão de Assessor de Imprensa, lotação DpMG, constante do Anexo II da Lei nº 
1.266, de 03/12/2009.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão a conta das dotações 
próprias do orçamento vigente.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 18 de novembro de 2016.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal

PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA-Diretor Departamento Municipal de Admi-
nistração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 18/11/2016.

PORTARIA Nº 222/2016

JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal de Alumínio, usando as atribuições le-
gais que lhe são conferidas, R E S O L V E :    
Art. 1º EXONERAR, a Sra. SUELI MARIA DA SILVA VIEIRA, portadora da CTPS nº 
23755 serie 00260, RG nº 29.045.895-X, CPF nº 278.581.698-66, do emprego em comis-
são de Diretor de Divisão Administrativa de Desenvolvimento Social, lotação DpMDS, 
constante do Anexo II da Lei nº 1.266, de 03/12/2009.
Art. 2º A despesa decorrente da contratação, correrá a conta das dotações próprias do 
orçamento vigente, suplementada se necessário. 
 Art. 3º   Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 18 de novembro de 2016.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito

PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA-Diretor do Departamento Municipal de Ad-
ministração
Registrado e Publicado na Prefeitura em, 18/11/2016.

PORTARIA Nº. 223/2016

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 EXONERAR, o Servidor VINÍCIUS MEDEIROS PAES,  portador da CTPS nº 
08900 série 00340, RG nº 43.997.075-1/SSP-SP e do CPF nº 384.066.608-21, do empre-
go em Comissão de Chefe de Seção de Programas Culturais, lotação DPMELC, constante 

do Anexo II da Lei nº 1.266, de 03/12/2009.
Art. 2º  As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão a conta das do-
tações próprias do Orçamento Vigente suplementadas se necessário.
Art. 3º   Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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11ções legais que lhe são conferidas,   R E S O L V E:  
  
Art. 1º EXONERAR o servidor Sr. ROBSON NUNES, 
CTPS nº. 99522 - Série: 00236/SP, RG nº 27.517.367-7. , CPF nº 167.435.238-79, do em-
prego em comissão de Diretor de Divisão de Recursos Humanos, lotação DpMA, cons-
tante do Anexo II da Lei nº 1.266, de 03/12/2009.
Art. 2ºAs despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão a conta das dotações 
próprias do orçamento vigente.
Art. 3ºEsta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 30 de novembro de 2016.
JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal

PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA - Diretor do Departamento Municipal de Ad-
ministração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 30/11/2016.

Os serviços de Atendimento e Informação ao cidadão reúne a recep-
ção de toda e qualquer demanda ou solicitação, informação, sugestão, 
reclamação, denúncia e elogios pertinentes aos serviços públicos mu-
nicipais prestados pela administração pública direta ou indireta da 
Prefeitura Municipal de Alumínio podendo ser realizadas por pessoas 
física e Jurídica.

O Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Alumínio é 
uma ferramenta de participação da sociedade no controle das ações da 
Prefeitura. Por meio do Portal será possível a sociedade fiscalizar se 
os recursos estão sendo utilizados como deveria. O objetivo do portal 
é dar transparência aos recursos públicos, permitindo que o cidadão 
acompanhe todas as despesas e receitas que a prefeitura executa para 
o bem estar da sociedade, contribuindo para diminuição da distância 
entre a sociedade e o governo.
A participação contínua da sociedade na gestão pública é um direi-
to assegurado pela Constituição Federal, permitindo que os cidadãos 
não só participem da formulação das políticas públicas, mas, também, 
fiscalizem de forma permanente a aplicação dos recursos públicos.

Prefeitura Municipal de Alumínio

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO situada à Aveni-
da Engenheiro Antônio de Castro Figueirôa, n 100, Vila Santa Lu-
zia, Alumínio – S.P. CEP 18125-000, torna público que requereu 
na CETESB de forma concomitante a Licença Prévia e a Licença 
de Instalação para fins de “CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE 
TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES”  

em imóvel de sua propriedade localizado à Estrada Municipal 
do Gato Preto s/nº, Bairro Irema.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 18 de novembro de 2016.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal

PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA - Diretor Departamento Municipal de Admi-
nistração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 18/11/2016

PORTARIA Nº 224/2016.

JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições 
legais que lhe são conferidas,  R E S O L V E: 
Art. 1º EXONERAR a servidora Sra. VIVIANE SOARES DOMINGUES, CTPS nº 
088901  - Série: 00175/SP, RG nº. 30.810.908-9 , CPF nº 264.712.618-61 , do emprego 
em Comissão de Chefe de Seção de Triagem Social, lotação DpMDS, constante do Anexo 
II da Lei nº 1.266, de 03/12/2009.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão a conta das dotações 
próprias do orçamento vigente.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 18 de novembro de 2016.
JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal

PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA - Diretor Departamento Municipal de Admi-
nistração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 18/11/2016.

PORTARIA Nº 225/2016

JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições 
legais que lhe são conferidas, R E S O L V E:    
Art. 1º  EXONERAR a Sra. ROSANA BATISTA ROSA, portadora da CTPS nº 38.466 
serie 00602/SP, do RG nº 13.434.039-5 – SSP/SP, do CPF nº 051.398.198-56, e inscrição 
na OAB nº 108793, do emprego em Comissão de Assessor de Gabinete I, lotação DpMG, 
constante do Anexo II da Lei nº 1.266, de 03/12/2009.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão a conta das dotações 
próprias do Orçamento Vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 18 de novembro de 2016.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal

PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA-Diretor do Departamento Municipal de Ad-
ministração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 18/11/2016. 

PORTARIA Nº 226/2016.

JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições le-
gais que lhe são conferidas, e de acordo com o facultado no artigo 7º, inciso XVIII, da 
Constituição Federal, Lei Municipal nº 1.144, de 20 de março de 2009, e CONSIDE-
RANDO, o disposto no Processo nº 3750 de 23/11/2016; R E S O L V E: 
Art. 1º CONCEDER 180 (cento e oitenta) dias de afastamento (licença gestante), a par-
tir do dia 21 de novembro de 2016, sem perda de salário, a servidora Sra. ELIANE DE 
PAULA, portadora da CTPS nº 19574 - Serie 00260, RG nº 35.550.941-6 e do CPF nº 
315.333.498-60, ocupante do emprego celetista permanente de Auxiliar de Serviço Edu-
cacional II, constante do Anexo I da Lei nº 03/93, lotação DpME, carga horária semanal 
40 horas.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 23 de novembro de 2016.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal

PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA-Diretor do Departamento Municipal de Ad-
ministração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 23/11/2016

PORTARIA Nº 227/2016.

JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribui-

Transparência Municipal ao 
seu alcance no site da PMA
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Walkiria Moisés Charlóis
Presidente do Conselho Tutelar
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28  PUBLICAÇÃO OFICIAL

164ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 6ª LEGISLATURA
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2016 ÀS 18:00 HORAS 
PRESIDENTE: DR.ALEXANDRE AMARAL
VICE-PRESIDENTE: RAIMUNDO AZEVEDO FERREIRA
SECRETÁRIOS: EDUARDO DA DELEGACIA, GERALDO 
ATLETA E AUGUSTO CANTO 
VEREADORES PRESENTES: DRA. ANA PAULA, BETO, 
EDUARDO BOSCO E RENATINHO DO BAR

EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO

- Recebimento dos balancetes da receita e despesa do mês de Outu-
bro de 2016.
- Ofício n° 04-395/2016-DvSA, que responde ao requerimento n° 
281/2016.
- Ofício n° 04-394/2016-DvSA, que responde ao requerimento n° 
280/2016. 
- Ofício n° 04-393/2016-DvSA, que responde ao requerimento n° 
279/2016. 
- Ofício n° 04-392/2016-DvSA, que responde ao requerimento n° 
278/2016. 
- Ofício n° 04-391/2016-DvSA, que responde ao requerimento n° 
271/2016. 
- Ofício n° 04-390/2016-DvSA, que responde ao requerimento n° 
276/2016. 
- Ofício n° 04-396/2016-DvSA, que responde ao requerimento n° 
282/2016

EXPEDIENTE RECEBIDO DO LEGISLATIVO

- Emenda nº 06/2016, de autoria do edil Eduardo Bosco, ao projeto 
de lei nº 48/2016 QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA O LIMITE 
DA DESPESA DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO  PARA O EXER-
CÍCIO DE 2017

ORDEM DO DIA
- Aprovada a Discussão Única do projeto de lei nº56/2016 que 
dispõe sobre denominação de logradouro público que especifica.

163ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 6ª LEGISLATURA

DE 21 DE NOVEMBRO DE 2016 ÀS 18:00 HORAS 
PRESIDENTE: DR.ALEXANDRE AMARAL
VICE-PRESIDENTE: RAIMUNDO AZEVEDO FERREIRA
SECRETÁRIOS: GERALDO ATLETA E AUGUSTO CANTO 
VEREADORES PRESENTES: DRA. ANA PAULA, BETO, 
EDUARDO BOSCO E RENATINHO DO BAR
AUSENTE: EDUARDO DA DELEGACIA

EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO

- Projeto de lei nº56/2016 que dispõe sobre denominação de logra-
douro público que especifica.

EXPEDIENTE RECEBIDO DO LEGISLATIVO

Recebimento:
- Emendas 01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016 e 05/2016, de auto-
ria do edil Dr. Alexandre Amaral, ao projeto de lei nº 48/2016 QUE 
ESTIMA A RECEITA E FIXA O LIMITE DA DESPESA DO MU-
NICÍPIO DE ALUMÍNIO PARA O EXERCÍCIO DE 2017.

EXPEDIENTE RECEBIDO DE DIVERSOS

- LEITURA DO OFICIO dos Correios

ORDEM DO DIA

- Adiada a Discussão Única do PROJETO DE LEI Nº 25/2016 que 
“TRANSFORMA EM ZONA DE EXPANSÃO URBANA, A ÁREA 
LOCALIZADA NA ZONA RURAL, DENOMINADA FAZENDA 
BELA VISTA - GLEBA B” com emendas. 
-Adiada a Discussão Única da emenda nº 01/2016 ao PROJETO DE 
LEI Nº 25/2016 que “TRANSFORMA EM ZONA DE EXPANSÃO 
URBANA, A ÁREA LOCALIZADA NA ZONA RURAL, DENO-
MINADA FAZENDA BELA VISTA - GLEBA B”.
- Adiada a Discussão Única da emenda nº 02/2016 ao PROJETO DE 
LEI Nº 25/2016 que “TRANSFORMA EM ZONA DE EXPANSÃO 
URBANA, A ÁREA LOCALIZADA NA ZONA RURAL, DENO-
MINADA FAZENDA BELA VISTA - GLEBA B”.
-Adiada a Discussão Única da emenda nº 03/2016 ao PROJETO DE 
LEI Nº 25/2016 que “TRANSFORMA EM ZONA DE EXPANSÃO 
URBANA, A ÁREA LOCALIZADA NA ZONA RURAL, DENO-
MINADA FAZENDA BELA VISTA - GLEBA B”.
-Aprovada a Discussão Única do projeto de lei nº54/2016 que dispõe 
sobre denominação de logradouro público que especifica.
-Aprovada a Discussão Única do projeto de lei nº55/2016 que dispõe 
sobre denominação de logradouro público que especifica.

PARTICIPE DAS SESSÕES - TODAS AS SEGUNDAS ÀS 
18 HSRua Hamilton Moratti, 10  

Vila Santa Luzia 
 Alumínio – SP

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


