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Distribuição gratuita Orgão Oficial da Prefeitura

Alumínio tem programação especial na semana da mulher

A Prefeitura Municipal de Alumínio, através 
dos Diretores dos Departamentos, realizará a 
semana da mulher.
O projeto, idealizado pelo Departamento Mu-
nicipal de Cultura, terá a participação de di-
versos setores da PMA, conforme pode-se 
conferir pela programação ao lado.
Será uma semana bem diversificada. envol-
vendo vários profissionais da cidade e região.
Os eventos variam entre exposição de fotogra-
fias, ginástica, shows, palestras, testes de saúde 
e outras atividades.
Participe! 
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L E I  Nº 1.891 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017
(Projeto de Lei nº 01, de 26/01/2017 – Autógrafo nº 1916, de 14/02/2017)

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL  
O 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.1ºFica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal, Crédito Adicional Especial no valor de 
R$ 16.474,81 (dezesseis mil quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos), para suplementar a 
seguinte dotação do orçamento vigente:
02.05.00 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   
02.05.03  - EDUCAÇÃO BÁSICA 
Atividade: 12.365.0005.2.093– MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – 
Programa Brasil Carinhoso
Elemento de Despesa: 3.3.90.34.00 – Material de consumo ficha nºxx  ................  R$ 16.474,81
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes da redução da seguinte dota-
ção do orçamento vigente: 
02.06.00– DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E CULTURA 
02.06.02 –DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER  
Atividade: 27.812.0006.1.051 – AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA PARAI-
SO 
Elemento de  Despesa:  4.4.90.51.00  – Obras e instalações  ficha nº 157............... R$ 16.474,81
TOTAL ....................................................................................................... R$ 16.474,81
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 14 de fevereiro de 2017.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

JURACY LOPES CÂMARA - Diretor do Departamento de Finanças
Registrada e Publicada na Prefeitura em 14/02/2017

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS - Diretora de Divisão de Serviços Administrativos

L E I  Nº 1.892, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017
(Projeto de Lei nº 04, de 09/02/2017 – Autógrafo nº 1917, de 14/02/2017)

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
O 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 o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal, Crédito Adicional Suplementar no valor de 
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente:
01.00.00 – CÂMARA MUNICIPAL   
01.02.00  - SECRETARIA DA CÂMARA 
Atividade: 01.031.0001.2.0002– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serviços terceiros pessoa jurídica – ficha nº 9.................................
..............................................................................   R$ 200.000,00
TOTAL .....................................................................................................R$ 200.000,00
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes da redução da seguinte dota-
ção do orçamento vigente: 
02.00.00– PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO 
02.06.00 –DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER  E CULTURA
02.06.02- DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER
Atividade: 27.812.0006.1.051 – AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA 
PARAISO 
Elemento de  Despesa:  4.4.90.51.00  – Obras e instalações  ficha nº 157............. R$ 200.000,00

TOTAL ..................................................................................................... R$ 200.000,00
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 14 de fevereiro de 2017.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

JURACY LOPES CÂMARA - Diretor do Departamento de Finanças
Registrada e Publicada na Prefeitura em 14/02/2017

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS - Diretora de Divisão de Serviços Administrativos

L E I  Nº 1.893, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017
DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N° 1.266/2009 DE 03 DE DEZEM-
BRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito do Município de Alumínio, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,faz saber que 
a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Fica Criado o Departamen-
to Municipal de Cultura na Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Alumínio, subordinado à 
Chefia do Poder Executivo.Art. 2º Fica alterado o art. 16 da Lei Municipal n° 1.266, de 03 de dezembro 
de 2009, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 16- A Estrutura Organizacional da Prefeitura 
Municipal de Alumínio é composta pelos seguintes órgãos subordinados à Chefia do Poder Executivo:
I- Departamento Municipal de Governo;
II- Departamento Municipal de Negócios Jurídicos;
III- Departamento Municipal de Administração;
IV- Departamento Municipal de Finanças;
V- Departamento Municipal de Serviços Urbanos;
VI- Departamento Municipal de Transportes;
VII- Departamento Municipal de Planejamento e Obras;
VIII- Departamento Municipal de Meio Ambiente;
IX- Departamento Municipal de Educação;
X- Departamento Municipal de Esportes e Lazer;
XI- Departamento Municipal de Saúde
XII- Departamento Municipal de Administração na Saúde;
XIII- Departamento Municipal de Desenvolvimento Social;
XIV- Departamento Municipal de Cultura”
Art. 3º- Fica alterado o capítulo XII, do Título IV, da Lei Municipal nº 1.266, de 03/12/2009 que passa a 
vigorar com a seguinte redação:   
“CAPÍTULO IV
DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.”
Art. 4° - Fica alterado o art. 29 da Lei Municipal n° 1.266, de 03 de dezembro de 2009, que passa a vi-
gorar com a seguinte redação:
“Art. 29- O Departamento Municipal de Esporte e Lazer, fica constituído dos seguintes órgãos:
I- Diretoria de Departamento;
II- Assessoria de Gabinete I
III- Divisão de Esportes e Lazer
a) Seção de Controle e Manutenção.”
Art. 5º- Fica alterado o capítulo XII, do Título IV, da Lei Municipal nº 1.266, de 03/12/2009, que passa a 
vigorar com a seguinte redação:   
“CAPÍTULO XII
DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.”
Art. 6º- Fica alterado o capítulo XI, do Título V, da Lei Municipal nº 1.266, de 03/12/2009,                                   que 
passa a vigorar com a seguinte redação:    
“CAPÍTULO XI
DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.”
Art. 7° - Fica alterado o art. 43 da Lei Municipal n° 1.266, de 03 de dezembro de 2009, que passa a vi-
gorar com a seguinte redação:
“Art. 43 - Ao Departamento Municipal de Esportes e Lazer compete:
I- Assessorar o Prefeito Municipal na organização, no planejamento e no desenvolvimento do esporte e 
do lazer no Município;
II- Realizar as diretrizes esportivas e de lazer, com vistas a propiciar a melhor qualidade de vida à popu-
lação do Município;
III- Incentivar, apoiar e fomentar as manifestações esportivas, dando-lhes dimensões educativas, incluin-
do as atividades de lazer;
IV- Estimular a participação da população do Município em eventos desportivos e de lazer, promovendo 
competições, eventos, premiações, cursos, seminários, entre outras atividades;
V- Assessorar a implantação e gerenciar a utilização dos equipamentos necessários e espaços destinados 
à prática desportiva e as atividades de lazer;
VI- Promover a integração com os demais órgãos da Administração Municipal, na utilização e otimização 
dos equipamentos públicos para as práticas desportivas e as atividades de lazer;
VII-  Gerenciar a realização dos eventos municipais nas áreas de sua competência;
VIII-  Manter os equipamentos e recursos esportivos e de lazer dos bairros, promovendo e incentivando 
o desenvolvimento de eventos e de atividades em sua área de atuação;
IX- Exercer outras atividades correlatas.
Art. 8º. Fica criado o capítulo XVI, ao Título IV, na Lei Municipal nº 1.266, de 03/12/2009 que terá a 
com a seguinte redação:   
“CAPÍTULO XVI
DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA.”
Art. 9º O Departamento Municipal de Cultura fica constituído dos seguintes órgãos:
I- Departamento Municipal de Cultura
II- Assessor de Gabinete I
III- Divisão de Cultura
a) Seção de Programas Culturais
Art. 10.  Ao Departamento Municipal de Cultura compete:
I- Assessorar o Prefeito Municipal na organização, no planejamento e no desenvolvimento da cul-
tura no município;
II- Realizar as diretrizes culturais, com vistas a propiciar a melhor qualidade de vida à população 

do Município;
III- Incentivar, apoiar e fomentar as manifestações culturais dando-lhes dimensões educati-
vas;
IV- Estimular a participação da população do Município em eventos culturais, promovendo 
apresentações, shows, eventos, cursos, seminários e outros;
V- Assessorar a implantação e gerenciar a utilização dos equipamentos necessários e espaços 

Leis
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3destinados à prática cultural e artística;
VI- Promover a integração com os demais órgãos da Administração Municipal, na utilização e 
otimização dos equipamentos públicos para as práticas culturais e artísticas;
VII- Proteger as manifestações de cultura popular de origem étnica e de grupos participantes da 
constituição da nacionalidade brasileira;
VIII- Promover, proteger e preservar o patrimônio histórico, cultural e artístico do Município;
IX- Estimular a produção cultural e a formação de novos artistas;
X- Gerenciar a realização dos eventos municipais na área de sua competência;
XI- Manter os equipamentos e recursos culturais e artísticos dos bairros, promovendo e incentivan-
do o desenvolvimento de eventos e de atividades em sua área de atuação;
XII- Exercer outras atividades correlatas.
Art.11. Ficam alterado os Requisitos do emprego em comissão do Diretor de Divisão, constante do 
Anexo IV, da na Lei Municipal nº 1.266, de 03/12/2009 que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Diretor de Divisão
Requisitos de nomeação: Escolaridade e formação / conhecimento compatível com a Divisão do 
Departamento em que irá atuar.”  
Art. 12. Fica o Executivo autorizado, por ato próprio, remanejar e transferir as dotações orça-
mentárias das unidades de despesa extintas por esta lei para o órgão que assumiu as respectivas 
atribuições;
Parágrafo único- Não será computado a margem de Créditos Adicionais Suplementares previstas na 
Lei Orçamentária Anual em vigor 
Art. 13. O acervo patrimonial e o quadro de pessoal das unidades orçamentárias extintas, serão 
transferidos para o órgão que passou a ter suas correspondentes atribuições.
Art.14. Compreendem-se como requisitos de provimentos o emprego em comissão de Diretor do 
Departamento de Cultura escolaridade e formação compatível com o Departamento Municipal em 
que irá atuar.
Art. 15. Ficam extintos os empregos comissionados constante do Quadro abaixo, regido pela Con-
solidação das Leis do Trabalho – CLT, criados pela Lei Municipal nº 1.266, de 03/12/2009:

Art. 16. Ficam criados os empregos comissionados constante do Quadro abaixo,  regido pela Con-
solidação das Leis do Trabalho – CLT, criados pela Lei Municipal nº 1.266, de 03/12/2009:

Art. 17- Ficam alterados os anexos II e III da Lei Municipal nº 1.266/2009, alterada pelas Leis n.º s 
1352/2010; 1632/2010; 1479/2011 e 1850/2016, passando a vigorar conforme os anexos integran-
tes da presente Lei.
Art. 18. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das dotações orça-
mentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 19. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, em  23 de fevereiro de 2017

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

CARLA DA SILVA REIS - Diretora do Departamento Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 23/02/2017

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS - Diretora de Divisão de Serviços Administrativos

Anexo da Lei nº 1.893/2017
“ANEXO II

EMPREGOS EM COMISSÃO 
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4 L E I  Nº 1.894, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2017

AUTORIZA A PREFEITURA A CELEBRAR CONVÊNIO 
COM A LIGA DESPORTIVA ALUMINENSE, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições que lhe são conferidas. Faz saber que a 
Câmara Municipal de Alumínio aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica a Prefeitura Municipal de Alumínio autorizada a celebrar convênio com a LIGA DES-
PORTIVA ALUMINENSE, objetivando o fomento das atividades e programas desportivos amado-
res, prestados à comunidade, através de treinamento e competições desportivas.
§ 1º  Por comunidade entende-se o conjunto de moradores residentes ou nascidos em Alumínio, que 
possuam comércio na cidade ou que guardem com o município relação de trabalho.
§ 2º Em competições desportivas cujas modalidades não haja o preenchimento de vagas conforme 
exigido pelo § 1º deste artigo, será permitida a inscrição de atletas oriundos de outros municípios, 
respeitado o limite de até 50% (cinquenta por cento) do total de inscritos, por modalidade. 
§ 3º O Termo de Convênio a que se refere o caput deste artigo fica fazendo parte integrante da 
presente Lei.
Art. 2º  Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior, serão os provenientes 
da dotação orçamentária: 02.06.02.3.3.90.39.00.27.812.006.2.004 do Departamento Municipal de 
Esportes, Lazer e Cultura/Divisão de Esportes e Lazer– Serviços Terceiros Pessoas Jurídicas.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de fevereiro 
de 2017. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, em 24 de fevereiro de 2017.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal
Registrado e Publicado na Prefeitura em 24/02/2017

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS - Diretora de Divisão de Serviços Administrativos

MINUTA

TERMO DE CONVÊNIO

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO 
E A LIGA DESPORTIVA ALUMINENSE PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DES-
PORTIVOS.  
Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, inscrita no CNPJ sob 
nº 58.987.629/0001-57, com sede na Avenida Engenheiro Antônio de Castro Figueirôa, 100, Vila 
Santa Luzia, na cidade de Alumínio, Estado de São Paulo, neste ato representado por seu Prefeito 
Antonio Piassentini, doravante denominada simplesmente PREFEITURA, e a LIGA DESPORTI-
VA ALUMINENSE, inscrita no CNPJ sob nº 12.936.325/0001-60, com sede à Rua Pedro Ladra 
Souto nº 29, Vila Brasilina, na cidade de Alumínio, neste ato representado por seu Presidente, Sr. 
Júlio Alves Domingues, brasileiro, casado, portador do R.G. nº 30.720.349-9 - SSP/SP e do CPF/
MF nº 271.725.768-38 e pelo seu Secretário Sr. Luís Fábio de Andrade Lopes, brasileiro, solteiro, 
portador do R.G. Nº 22.457.661-0 e do CPF/MF nº184. 578.478-21, doravante denominado sim-
plesmente CONVENIADO, concordam em celebrar o presente Convênio, mediante as cláusulas e 
condições que se seguem: 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto 
1.1.  Constitui objeto do presente Convênio a integração da PREFEITURA, através do Departa-
mento Municipal de Esportes, Lazer e Cultura do CONVENIADO, o fomento das atividades e 
programas desportivos amadores, prestados à comunidade, através de treinamento e competições 
desportivas.
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Prazo 
2.1.  O presente Convênio terá vigência por 12 (doze) meses contados de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado por igual período, mediante a elaboração de termo aditivo.
CLÁUSULA TERCEIRA - Das Obrigações da CONVENIADA
3.1.  A CONVENIADA obriga-se a: 
3.1.1. Fornecer professores dos cursos vinculados às áreas de conhecimento necessárias à execução 
do projeto, bem como Monitores em número suficiente para auxiliarem no desenvolvimento do 
Projeto junto aos Próprios Municipais, indicados pela PREFEITURA, conforme plano de trabalho 
que faz parte integrante do presente Convênio; 
3.1.1.2.  Correrão por conta exclusivas da Conveniada as despesas decorrentes de mão de obra, 
sendo de sua responsabilidade quaisquer ônus decorrentes de encargos trabalhistas necessários à 
plena execução dos serviços contratados.
3.1.2. Coordenar o Projeto através de visitas “in loco” e relatórios de todas as atividades; 
3.1.3. Acompanhar os profissionais, dar suporte técnico e treinamento necessário para o desenvol-
vimento das atividades;
3.1.4. Desenvolver atividades de iniciação desportiva nas modalidades: Futsal Feminino e Masculi-
no, Futebol de Campo Feminino e Masculino, Handebol Feminino e Masculino, Voleibol Feminino 
e Masculino, Basquetebol Feminino e Masculino. 
3.1.4.1. No desenvolvimento das atividades constantes do convênio, poderão ser trabalhadas outras 
modalidades esportivas.
3.1.5. Ministrar fundamentos técnicos, táticos e disciplinares, desenvolvendo agilidade e coordena-
ção motora, disciplinando atletas e formando cidadãos, relacionados à atividade física e qualidade 
de vida; 
3.1.6. Supervisionar o projeto através de reuniões semanais e mensais com todos os envolvidos para 
alinhar a proposta à realidade;
3.1.6.1   Representar o município em competições de âmbito municipal, Estadual e brasileiro, bem 
como desenvolver atividades esportivas nas modalidades Futsal feminino e masculino. Futebol de 
campo masculino: Basquetebol masculino e feminino, voleibol masculino e feminino, escolinhas, 
handebol e outros.
3.1.7. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais, trabalhistas, sociais e previdenciários, decorrentes 
do presente convênio;
3.1.8. Realizar pesquisas científicas em locais públicos, e aprovadas por Comitê de Ética e 
Pesquisa em Seres Humanos para ajudar a monitorar o programa e a divulgação de dados fide-
dignos em Congressos Científicos, Revistas Científicas, entre outras, nos quais deverá constar 
a coautoria da PREFEITURA e para os quais deverá obter prévia autorização desta;
3.1.9. Em parceria com o Departamento de Esportes Lazer e Cultura, realizar certificação 

especial aos participantes do programa, através de Curso de Capacitação para os Monitores de 
Atividade Física e Qualidade de Vida - pioneiro para a área; 
3.1.10. Responsabilizar-se pela manutenção adequada dos locais, bem como por sua higiene e lim-
peza, demarcações dos  próprios esportivos municipais; 
3.1.11.Fornecer uniformes padronizados aos professores dos cursos vinculados as modalidades 
Esportivas desenvolvidas na execução dos projetos, bem como aquisição de materiais esportivos, 
uniformes as equipes das escolinhas, treinamentos e competições esportivas que representam o 
Município. 
3.1.12.  Prestar contas dos recursos recebidos decorrentes do presente Convênio, permitindo a mais 
ampla fiscalização do desenvolvimento do projeto objetivado no ajuste;
CLÁUSULA QUARTA - Das Obrigações da PREFEITURA 
4.1. A PREFEITURA em decorrência do presente ajuste obriga-se a: 
4.1.1.  Disponibilizar espaço físico adequado para o desenvolvimento do Projeto junto ao Municí-
pio (Ginásio Municipal de Esportes, Quadras das Escolas Municipais, Campos de Futebol Muni-
cipais, Quadras, Campos e Pistas de entidades particulares, mediante convênios ou autorizações);
4.1.2.  Responsabilizar-se pela divulgação do Projeto, sendo que, em caso de utilização da marca do 
CONVENIADO, deverá a PREFEITURA submeter o material utilizado à prévia análise e autoriza-
ção do CONVENIADO, no que diz respeito ao uso e exposição de sua marca; 
4.1.3.  Responsabilizar-se pelo repasse ao CONVENIADO do valor estabelecido conforme cláusula 
5.1 deste Convênio e cronograma físico financeiro.
4.1.4. Caberá ao Departamento de Esportes, Lazer e Cultura prestarem suporte técnico à CONVE-
NIADA. 
4.2. A PREFEITURA não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à le-
gislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária decorrentes da execução do presente 
CONVÊNIO, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, á CONVENIADA.
CLÁUSULA QUINTA - Do Valor 
5.1. O valor total do presente convênio é R$384.000,00 (trezentos e oitenta e quatro mil reais) pelo 
prazo de 12 meses. 
5.1.1. O repasse será feito PREFEITURA à CONVENIADA, até o 10º dia de cada mês, em  parce-
las mensais e sucessivas no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) cada.
5.1.2.  Para que receba os valores de que trata este Convênio o CONVENIADO deverá abrir conta 
corrente bancária específico para essa finalidade, sendo que o recibo de depósito em referida conta 
corrente valerá como quitação. 
5.1.3.  Como condição essencial para liberação dos recursos financeiros, o CONVENIADO deverá 
prestar contas mensalmente ao Departamento municipal de Esportes, entre o oitavo e o décimo dia 
útil do mês seguinte ao recebimento da parcela, em papel timbrado da mesma, procedendo à devo-
lução de verbas eventualmente não utilizadas, sobe pena de adoção das medidas judiciais cabíveis 
por parte do Município.
5.1.4.  A prestação de contas de que trata a Cláusula anterior deverá obedecer às disposições legais 
vigentes atinentes à matéria, especialmente, as previstas nas Leis Federais nº s 4.320/64 e 8.666/93, 
assim como na Lei Complementar Federal nº 101/2000 e suas alterações subsequentes, sob pena de 
adoção das medidas judiciais cabíveis, pelo Município, assim como vir acompanhada dos seguintes 
documentos: 
I - Cópias dos documentos e despesas, devidamente assinados pelo representante legal da Conve-
niada, com as notas fiscais devidamente carimbadas “PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO 
COM O MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO, PROVENIENTE DE CONVÊNIO AUTORIZADO PELA 
LEI Nº...”. 
II - Relação nominal dos usuários que participaram do projeto naquele mês, conforme modelo emi-
tido no Departamento Municipal de Esportes; 
III - Relatório Mensal de Atividades; 
IV - Balancete mensal assinado por técnico responsável autorizado, legalmente vinculado ao CON-
VENIADO; 
V - Balanço anual a ser apresentado em Dezembro, nas mesmas condições da alínea IV; 
VI - Cronograma de atividades do mês subsequente. 
5.1.5.  Como comprovantes de despesas serão aceitos holerites, notas fiscais em nome do CONVE-
NIADO, que contenham CNPJ do recebedor. 
5.1.6.  Em caso de notas fiscais, estas deverão se restringir o material de consumo, material pe-
dagógico e outros, específicos para as atividades desenvolvidas pela entidade Conveniada para a 
execução do convênio. 
5.1.7. Os documentos mencionados nesta cláusula deverão ser referentes ao mês do repasse da 
verba. 
5.1.8.  Os documentos originais da prestação de contas deverão ser arquivados pelo CONVENIA-
DO, para fiscalização a qualquer tempo, por um período de 05 (cinco) anos.
5.1.9.  Os pressupostos de prestação de contas previstos nesta Cláusula são condições para que o 
CONVENIADO receba o repasse.
CLÁUSULA SEXTA - Das Condições Gerais 
6.1.  Fica acordado que cada parte suportará integralmente as obrigações assumidas neste ajuste. 
6.2.  As partes consignam que os atos decorrentes da celebração do presente convênio têm caráter 
de saúde, educativo, informativo ou de orientação social, deles não podendo constar nomes, sím-
bolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, nos 
termos do parágrafo primeiro, do artigo 37, da Constituição Federal, e observadas às determinações 
da Lei Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições. 
CLÁUSULA SÉTIMA - Da Rescisão e da Denúncia 
7.1.  A infração ou a falta de cumprimento de qualquer das cláusulas do presente Convênio, im-
portará na sua rescisão automática e de pleno direito, independentemente de qualquer notificação 
judicial ou extrajudicial. 
7.2.  Fica convencionado que, se não houver mais interesse na continuidade deste ajuste, qualquer 
uma das partes poderá denunciar o presente convênio, antecipadamente, mediante comunicação 
prévia de, no mínimo, 30 (trinta) dias, não tendo a outra parte direito a qualquer indenização. 
CLÁUSULA OITAVA - Do Foro
8.1.  As partes elegem o Foro da Comarca de Mairinque, Estado de São Paulo, para a solução de 
dúvidas ou litígios porventura decorrentes deste convênio, com expressa renúncia de qualquer ou-
tro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estar assim, justo e conveniado, assim o presente termo de convênio em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, em  de    de  2017.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal
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5REPRESENTANTES DA LIGA DESPORTIVA ALUMINENSE

JULIO ALVES DOMINGUES - Presidente

LUÍS FÁBIO DE ANDRADE LOPES - 1º Secretário

TESTEMUNHAS: 
Nome:__________________________ Nome:___________________________ 
R.G. nº                                                                           R.G. nº

L E I Nº 1.895, DE 02 DE MARÇO DE 2017.
(Projeto de Lei nº 02/2017-L, de autoria da Mesa – Autógrafo nº 1.918, de 21/02/2017)

FIXA OS SALÁRIOS DOS EMPREGOS EM COMISSÃO CRIADOS PELA RESOLUÇÃO 
Nº 372/2017, DE 14/02/2017, ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 1º DA LEI Nº  1.854, DE 
10/05/2016, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito do Município de Alumínio, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º   Ficam fixados os salários mensais dos empregos em comissão criados pela Resolução nº 
372/2017, de 14/02/2017, da seguinte forma:
a) Secretário Geral da Presidência - R$ 7.657,77;
b) Assistente do Secretário Geral - R$ 2.750,00.
Art. 2º As alíneas a e b do Art. 1º, da Lei Municipal nº 1.854, de 10 de maio de 2016, passam a 
vigorar com as seguintes alterações:
a) Diretor Legislativo - R$ 6.895,79;
b) Assistente Legislativo - R$ 2.750,00.  
Art. 3º Durante a tramitação deste projeto de lei, qualquer aumento, seja através de revisão geral 
anual, ou reajuste, concedido aos demais servidores, será concedido também, nos mesmos termos, 
aos valores previstos no artigo anterior. 
Art. 4º  As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações próprias do 
orçamento em vigor, suplementadas se necessário.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, em  02 de março de 2017

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Prefeitura em 02/03/2017

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS - Diretora de Divisão de Serviços Administrativos

D E C R E T O  Nº 1.785 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017
(Projeto de Lei nº 01, de 26/01/2017 – Autógrafo nº 1916, de 14/02/2017-Lei nº 1.891, de 
14/02/2017)

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, AUTORIZADO 
PELA LEI Nº 1.891/2017.
O Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, DECRE-
TA:
Art.1º  Fica aberto na Contadoria Municipal, Crédito Adicional Especial no valor de R$ 16.474,81 
(dezesseis mil quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos), para suplementar a 
seguinte dotação do orçamento vigente:
02.05.00 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   
02.05.03  - EDUCAÇÃO BÁSICA 
Atividade: 12.365.0005.2.093– MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL – Programa Brasil Carinhoso
Elemento de Despesa: 3.3.90.34.00 – Material de consumo ficha nºxx  ................  R$ 16.474,81
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes da redução da 
seguinte dotação do orçamento vigente: 
02.06.00– DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E CULTURA 
02.06.02 –DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER  
Atividade: 27.812.0006.1.051 – AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DA 
VILA PARAISO 
Elemento de  Despesa:  4.4.90.51.00  – Obras e instalações  ficha nº 157............... R$ 16.474,81
TOTAL ....................................................................................................... R$ 16.474,81
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 14 de fevereiro de 2017.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

JURACY LOPES CÂMARA - Diretor do Departamento de Finanças
Registrado e Publicado na Prefeitura em 14/02/2017

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS - Diretora de Divisão de Serviços Administrativos

D E C R E T O  Nº 1.786, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017
(Projeto de Lei nº 04, de 09/02/2017 – Autógrafo nº 1917, de 14/02/2017- Lei nº 1.892, de 
14/02/2017)

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZA-
DO PELA LEI Nº 1.892/2017.
O Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, DE-
CRETA :
Art.1º  Fica aberto na Contadoria Municipal, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais), para suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente:
01.00.00 – CÂMARA MUNICIPAL   

01.02.00  - SECRETARIA DA CÂMARA 
Atividade: 01.031.0001.2.0002– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA-
DES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serviços terceiros pes-
soa jurídica – 
ficha nº 9...............................................................................................................   R$ 200.000,00
TOTAL .....................................................................................................R$ 200.000,00
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes da redução da 
seguinte dotação do orçamento vigente: 
02.00.00– PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO 
02.06.00 –DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER  E CULTURA
02.06.02- DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER
Atividade: 27.812.0006.1.051 – AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DA 
VILA PARAISO 
Elemento de  Despesa:  4.4.90.51.00  – Obras e instalações  ficha nº 157............. R$ 200.000,00
TOTAL ..................................................................................................... R$ 200.000,00
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 14 de fevereiro de 2017.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

JURACY LOPES CÂMARA - Diretor do Departamento de Finanças
Registrado e Publicado na Prefeitura em 14/02/2017

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS - Diretora de Divisão de Serviços Administrativos

D E C R E T O N.º  1.787  DE 23  DE FEVEREIRO DE 2017.

ALTERA A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE PROGRESSÃO DOS 
PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO 2017-2019 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas; considerando o disposto os Capítulos IV, V e VI da Lei Complementar nº 01, 
de 22 de setembro de 2011; considerando os pedidos de substituição de indicação protocolizados 
e deferidos; considerando ainda o Art. 2º do Regimento Interno da Comissão de Avaliação de Pro-
gressão dos Profissionais da área de Educação; D E C R E T A
Art. 1º. Fica nomeada a nova composição da Comissão de Avaliação de Progressão dos Profissio-
nais da área da Educação, exercício 2016-2018, passando a ter a seguinte constituição: 
Presidente: Márcia Regina Cunha Souza
Titulares: Márcio Wander Hongo Yamane
 Castro Antônio Duarte
 Silvana Cabral dos Santos
 Valdir Guilherme Inácio
Membros:Gleice Bárbara Marciano
 Luciane Aparecida Betim
 Soraya Trestini Marques
 Cíntia César Botti Vicente
 Ana Paula Fernandes dos Santos
Art. 2º. A Comissão de avaliação de Progressão exercerá as suas funções pelo prazo de 2 anos, 
sendo possível uma única recondução, obedecendo aos critérios de sua nomeação.
Art. 3.  O desempenho das atribuições constantes do artigo primeiro será “pro honore”, considerado 
de relevante interesse público. 
Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 23 de fevereiro de 2017.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ANDRÉIA JULIANA PIRES - Diretora do Departamento Municipal de Educação
Registrado e Publicado na Prefeitura em 23/02/2017

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS - Diretora Divisão de Serviços Administrativos

D E C R E T O Nº 1.788, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO FISCALIZADORA DE 
CONCESSÃO/PERMISSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, usando as atribuições legais que lhe são conferidas, 
observando o disposto no artigo 15 da Instrução 02/2002 do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo-T.C.E. e dos preceitos contidos no artigo 3º e 30 da Lei Federal nº 8.987, de 13 de dezembro 
de 1995 – Lei das Concessões e Permissões de Serviços Públicos, D E C R E T A:-
Art. 1º- Ficam nomeados para compor a Comissão responsável pela fiscalização de concessão/
permissão de serviços públicos municipal, os seguintes membros: 
Claudia Cassia Rosalina Pasqualini – Comunidade
Rosemedes Oliveira da Silva – Depto.Municipal de Serviços Urbanos
Armindo José Barbosa Roque - Depto. Municipal de Transportes
Orlando Afonso Martorelli – Depto. Municipal de Planejamento e Obras 
Art. 2º-  O mandato dos membros da Comissão Fiscalizadora, terá a duração de 01 (um) ano e em 
caso de afastamento ou na ausência de alguns dos membros será nomeado um substituto por ato 
próprio.
Art. 3º-  Os trabalhos desempenhados pelos membros da Comissão ora nomeados serão considera-

dos serviços de relevante interesse público prestados ao Município.
Art. 4º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 23 de fevereiro de 2017.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

Decretos
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6 Registrado e Publicado na Prefeitura em, 23/02/2017.

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS
Diretora Divisão de Serviços Administrativos

P O R T A R I A   Nº 91/ 2017
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe 
são conferidas: considerando que no Anexo V, da Lei nº 1.266/2009 uma das atribuições dos cargos 
em comissões é dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício 
das demais atividades; R E S O L V E:
Art. 1º  AUTORIZAR os servidores nomeados para cargos em comissão da Administração Pública 
Municipal, no interesse do serviço e no exercício de suas próprias atribuições, a dirigir veículos 
oficiais leves das repartições a que pertençam, conforme abaixo indicados:
Henrique Antonio Cardoso - Habilitação 00897229232 “AD” - Departamento DPMA
Giuliano Clerice B. Bartoletti de Oliveira-Habilitação 00691620767 “B” - Departamento DPMS
Jefferson da Silva- Habilitação 04322849606  “B” - Departamento DPMS
Rodolpho Barreto Miguel Rodrigues-Habilitação 01451207715 “B”- Departamento DPMPO
Erick Fernando Chagas- Habilitação 02370879739 “B” - Departamento DPMPO
Rosemedes Oliveira da Silva- Habilitação 04354966489 “B” - Departamento DPMSU
Nivaldo Amaro - Habilitação 02628205739 “AD” - Departamento DPMSU
Orlando Affonso Martorelli - Habilitação 01094227008 “B”  - Departamento DPMPO
Art. 2º.  Para conduzir o veículo oficial o servidor autorizado deverá possuir Carteira Nacional de 
Habilitação válida e com categoria compatível com o tipo de veículo a ser conduzido.
Art. 3º.  O servidor autorizado deverá verificar se o veículo possui condições de segurança para tra-
fegar, sendo de sua responsabilidade qualquer ônus decorrente de ato culposo ou doloso que venha 
a cometer na condução do veículo oficial.
Parágrafo único. Na ausência de condições de uso e na hipótese de o veículo estar em desacordo 
com as normas de segurança de trânsito, o servidor deverá comunicar imediatamente o Diretor de 
Departamento de Transporte para que providencie, a reparação ou a adequação do veículo à legis-
lação pertinente.
Art. 4º. As normas do Código Trânsito Brasileiro devem ser rigorosamente observadas pelo condu-
tor do veículo oficial e pelo responsável por sua manutenção.
Art. 5º.  O servidor autorizado a conduzir veículo oficial que for autuado  por infração às normas 
de trânsito estará sujeito ao procedimento administrativo para apuração de responsabilidade e res-
sarcimento ao Erário.
Art. 6º.  Ficam expressamente vedadas ao servidor condutor do veículo oficial:
a) a cessão da direção do veículo a terceiros, exceto se também autorizados ou na ocorrência de 
caso fortuito ou força maior;
b) a utilização em atividades particulares ou diversas daquelas que motivarem a autorização;
c) a condução de pessoas e/ou materiais estranhos à Administração Pública;
d) a utilização fora do horário de expediente ou da escala do servidor, salvo nos casos previamente 
autorizados e pormenorizados pelo Departamento autorizador na ficha de controle de tráfego.
Art. 7º. O servidor autorizado a dirigir veículo oficial deverá preencher e assinar todo e qualquer 
formulário que eventualmente se mostre eficaz no dirimir de possíveis dúvidas sobre o trajeto, 
horário e finalidade da condução, em especial a ficha  de controle de tráfego a ser instituída pelo 
Departamento de Transporte.
Art. 8º. A autorização de que trata esta Portaria não configura acúmulo de atribuições e não assegura 
ao servidor autorizado o direito a qualquer acréscimo salarial.
Art. 9º. CUMPRA-SE, com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 1º de fevereiro de 2017.

ANTONIO PIASSENTINI  - Prefeito Municipal

CARLA DA SILVA REIS - Diretora do Departamento de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 01/02/2017.

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS - Diretora de Divisão de Serviços Administrativos

PORTARIA Nº 092/2017
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que são 
conferidas, R E S O L V E :
Art. 1º- CONSTITUIR, uma Comissão Especial para acompanhar procedimentos e  realizações de 
Processo Seletivo, objetivando contratação para Função Temporária na área da Saúde para atendi-
mento de situação de excepcional interesse público.
Art. 2º- NOMEAR para integrar a Comissão Especial, os seguintes servidores:
Presidente- Ana Arlete Lima Barros- Diretora do Departamento Municipal de Saúde
Membros:Rosana Garcia- Diretora Divisão de Medicina do Trabalho
 Carla da Silva Reis-Diretora do Departamento Municipal de Administração
 Paulo Rogério Rodrigues da Paz- Escriturário
Art. 3º. O desempenho das atribuições da Comissão ora nomeada será considerado serviço de rele-
vante interesse público prestado ao Município.
Art. 4º.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 02 de fevereiro de 2017.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

CARLA DA SILVA REIS - Diretora do Departamento de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 02/02/2017.

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS - Diretora de Divisão de Serviços Administrativos

PORTARIA Nº 093/17
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições legais 
que lhe são conferidas,  R E S O L V E:   

Art. 1º DESIGNAR para emprego em comissão, nos termos da Lei nº 03/93, Artigo 12 e da Lei nº 
1.266, de 03/12/2009, Anexo II, pelo Regime da Consolidação das Leis do Trabalho-  CLT, para 
exercerem os empregos em Comissão, os servidores ocupantes de empregos permanentes, confor-
me abaixo relacionados:

Art. 2º Os servidores acima mencionados optaram pela remuneração do Emprego Efetivo, confor-
me art. 26 da Lei Complementar nº 01 de 22/09/2011, de acordo com as respectivas atribuições de 
aulas em conformidade com o art. 22, § 1º da Lei nº 711/2002.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão a conta das dotações próprias 
do Orçamento Vigente, suplementadas se necessário.
Art. 4º Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO,  01 de  fevereiro de 2017.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal 

CARLA DA SILVA REIS - Diretora do Departamento Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 01/02/2017

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS - Diretora Divisão Serviços Administrativos

PORTARIA Nº 094/2017
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições legais que 
lhe são conferidas,  R E S O L V E:  
Art. 1º NOMEAR a servidora Sra. RAQUEL ANDREA VILIOTTI, portadora da CTPS nº 16434 
série 00094, RG nº 15.753.600 e do CPF nº 072.895.778-76, ocupante do emprego permanente 
de Professora Ensino Básico I, a ocupar o emprego em Comissão de Diretor de Escola (Educação 
Infantil), lotação DpME, nos termos da Lei nº 1.266, de 03/12/2009, Anexo II, carga horária sema-
nal 40 horas, salário mensal de R$ 3.294,15 (três mil duzentos e noventa e quatro reais e quinze 
centavos).
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão a conta das dotações próprias 
do Orçamento Vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO,  01 de  fevereiro de 2017.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal 

CARLA DA SILVA REIS - Diretora do Departamento Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 01/02/2017

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS - Diretora Divisão Serviços Administrativos

PORTARIA Nº 95/2017
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições legais que 
lhe são conferidas, e CONSIDERANDO, que nos termos do artigo 25 e seu parágrafo único da Lei 
03/93, é permitida a substituição de servidores que se afastarem temporariamente do exercício do 
emprego; R E S O L V E: 
Art.1º DESIGNAR o servidor público o Sr. SILVIO ZANETTI BRAGA, portador da C.T.P.S nº 
58171 série 30, R.G nº M.6575634, CPF nº 830.058.896-53, nos termos da Lei nº 03/93,  Anexo I, 
pelo Regime da Consolidação das Leis do Trabalho-  CLT, para responder pelo emprego celetista 
permanente  de Almoxarife, lotação no DPMA, 40 horas semanais, salário mensal R$ 1.530,16 
(um mil quinhentos e trinta reais e dezesseis centavos), enquanto a titular do emprego, Sra. Dalila 
Berger Arantes, permanecer designada em emprego  comissionado.
Art.2º O substituto fará jus à diferença de salários enquanto perdurar a substituição, a título de grati-
ficação, não se incorporando ao salário base inicial, exceto para os efeitos trabalhistas especificados 
na Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 3º Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 02 de fevereiro de 2017.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

CARLA DA SILVA REIS - Diretora do Departamento de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 02/02/2017.

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS - Diretora de Divisão de Serviços Administrativos

PORTARIA Nº 096/2017
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições legais que 
lhe são conferidas, considerando a Resolução nº 5, de 25 de outubro de 2016, do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação; R E S O L V E:
Art. 1º NOMEAR a servidora Sra. MICHELE VIVIANE PALMA DOS SANTOS, portadora da RG 

nº 30.718.895-4 e do CPF nº 281.250.438-29, ocupante do emprego permanente de Professora 
de Matemática, para responder como Coordenadora responsável pelo acompanhamento da 
implantação e monitoramento do Programa Federal “Novo mais Educação”.
Art. 2º Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO,  03 de  fevereiro de 2017.

Portarias
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7ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal 

CARLA DA SILVA REIS - Diretora do Departamento Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 03/02/2017

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS - Diretora Divisão Serviços Administrativos

P O R T A R I A   Nº 97/ 2017
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe 
são conferidas; considerando que no Anexo V, da Lei nº 1.266/2009 uma das atribuições dos cargos 
em comissões é dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício 
das demais atividades; R E S O L V E:
Art. 1º  AUTORIZAR os servidores nomeados para cargos em comissão da Administração Pública 
Municipal, no interesse do serviço e no exercício de suas próprias atribuições, a dirigir veículos 
oficiais leves das repartições a que pertençam, conforme abaixo indicados:

Art. 2º. Para conduzir o veículo oficial o servidor autorizado deverá possuir Carteira Nacional de 
Habilitação válida e com categoria compatível com o tipo de veículo a ser conduzido.
Art. 3º.  O servidor autorizado deverá verificar se o veículo possui condições de segurança para tra-
fegar, sendo de sua responsabilidade qualquer ônus decorrente de ato culposo ou doloso que venha 
a cometer na condução do veículo oficial.
Parágrafo único. Na ausência de condições de uso e na hipótese de o veículo estar em desacordo 
com as normas de segurança de trânsito, o servidor deverá comunicar imediatamente o Diretor de 
Departamento de Transporte para que providencie, a reparação ou a adequação do veículo à legis-
lação pertinente.
Art. 4º. As normas do Código Trânsito Brasileiro devem ser rigorosamente observadas pelo condu-
tor do veículo oficial e pelo responsável por sua manutenção.
Art. 5º.  O servidor autorizado a conduzir veículo oficial que for autuado  por infração às normas 
de trânsito estará sujeito ao procedimento administrativo para apuração de responsabilidade e res-
sarcimento ao Erário.
Art. 6º.  Ficam expressamente vedadas ao servidor condutor do veículo oficial:
a) a cessão da direção do veículo a terceiros, exceto se também autorizados ou na ocorrência de 
caso fortuito ou força maior;
b) a utilização em atividades particulares ou diversas daquelas que motivarem a autorização;
c) a condução de pessoas e/ou materiais estranhos à Administração Pública;
d) a utilização fora do horário de expediente ou da escala do servidor, salvo nos casos previamente 
autorizados e pormenorizados pelo Departamento autorizador na ficha de controle de tráfego.
Art. 7º. O servidor autorizado a dirigir veículo oficial deverá preencher e assinar todo e qualquer 
formulário que eventualmente se mostre eficaz no dirimir de possíveis dúvidas sobre o trajeto, 
horário e finalidade da condução, em especial a ficha  de controle de tráfego a ser instituída pelo 
Departamento de Transporte.
Art. 8º. A autorização de que trata esta Portaria não configura acúmulo de atribuições e não assegura 
ao servidor autorizado o direito a qualquer acréscimo salarial.
Art. 9º. CUMPRA-SE, com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 03 de fevereiro de 2017.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

CARLA DA SILVA REIS - Diretora do Departamento de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 03/02/2017.

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS - Diretora de Divisão de Serviços Administrativos

PORTARIA Nº 098/2017
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições legais que 
lhe são conferidas, e  CONSIDERANDO o constante no Processo nº 651/2017. RESOLVE:Art. 
1º DESLIGAR do serviço público a pedido, a Servidora ELIVANIA FÁTIMA DE SOUZA, por-
tadora da CTPS nº 37012 serie 278, da Cédula de Identidade RG nº 32.507.815-4 e do CPF nº 
329.255.758-54, ocupante do emprego celetista permanente de Auxiliar de Desenvolvimento In-
fantil, constante do Anexo I da Lei nº 03/93, Lotação no DPME, carga horária semanal 40 horas.
Art.2º Em decorrência da demissão supra, fica VAGO o emprego celetista permanente de Auxiliar 
de Desenvolvimento Infantil, com lotação no DPME, constante do Anexo I da Lei n.º 03/93.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 06 de fevereiro de 2017.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

CARLA DA SILVA REIS - Diretora do Departamento de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 06/02/2017.

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS - Diretora de Divisão de Serviços Administrativos

PORTARIA Nº 099/2017

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições legais 
que lhe são conferidas, e CONSIDERANDO o constante no Processo nº 735/2017, RESOL-
VE: 
Art. 1º DESLIGAR do serviço público a pedido, a Servidora ANA FLÁVIA PEREIRA PIN-
TO, portadora da CTPS nº 22796 serie 127, da Cédula de Identidade RG nº 24.829.042-3 e 
do CPF nº 167.298.848-94, ocupante do emprego celetista permanente de Auxiliar de Desen-
volvimento Infantil, constante do Anexo I da Lei nº 03/93, Lotação no DPME, carga horária 
semanal 40 horas.
Art.2º Em decorrência da demissão supra, fica VAGO o emprego celetista permanente de 

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, com lotação no DPME, cons-
tante do Anexo I da Lei n.º 03/93.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 07 de fevereiro de 2017.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

CARLA DA SILVA REIS - Diretora do Departamento de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 07/02/2017.

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS - Diretora de Divisão de Serviços Administrativos

PORTARIA Nº. 100/2017
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe 
são conferidas,
Art. 1º-  DETERMINAR, à unidade competente que efetue as adequações necessárias a partir de 
07/02//2017, para que os servidores comissionados passem a responder pelos empregos em comis-
são abaixo indicados:

Art. 2º  Cessar efeitos na Portaria nº 20/2017, no que diz respeito aos servidores acima menciona-
dos.
Art. 3º. As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão a conta das dotações próprias 
do Orçamento Vigente, suplementadas se necessário.
Art. 4º  Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 07 de fevereiro de 2017.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal 

CARLA DA SILVA REIS - Diretora do Departamento Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 07/02/2017

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS - Diretora Divisão de Serviços Administrativos

PORTARIA Nº. 101/2017
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe 
são conferidas,
Art. 1º- DETERMINAR, à unidade competente que efetue as adequações necessárias a partir de 
08/02//2017, para que o servidor comissionado passe a responder pelo emprego em comissão abai-
xo indicado:

Art. 2º  Cessar efeitos na Portaria nº 20/2017, no que diz respeito ao servidor acima mencionado.
Art. 3º. As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão a conta das dotações próprias 
do Orçamento Vigente, suplementadas se necessário.
Art. 4º  Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 08 de fevereiro de 2017.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal 

CARLA DA SILVA REIS - Diretora do Departamento Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 08/02/2017

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS - Diretora Divisão de Serviços Administrativos

PORTARIA Nº 102/2017
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições legais que 
lhe são conferidas, R E S O L V E :    
Art. 1º  NOMEAR, nos termos da Lei nº 1.266, de 03/12/2009, Anexo II, pelo Regime da Conso-
lidação das Leis do Trabalho-CLT, para exercer o emprego em Comissão, o senhor abaixo relacio-
nado:
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8 Art. 2º. As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão 
a conta das dotações próprias do Orçamento Vigente, suplementadas 
se necessário.
Art. 3º. Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO,  09 de fevereiro de 2017.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

CARLA DA SILVA REIS - Diretora do Departamento de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 09/02/2017.

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS - Diretora de Divisão de Serviços Administrativos

P O R T A R I A   Nº 103/ 2017

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe 
são conferidas: considerando que no Anexo V, da Lei nº 1.266/2009 uma das atribuições dos cargos 
em comissões é dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício 
das demais atividades; R E S O L V E:
Art. 1º  AUTORIZAR o servidor nomeado para cargo em comissão da Administração Pública Mu-
nicipal, no interesse do serviço e no exercício de suas próprias atribuições, a dirigir veículos oficiais 
leves das repartições a que pertença, conforme abaixo indicado:
- Francisco Conrado Gomes Junior - Habilitação 02474964919 “B” - Departamento DPMA 
Art. 2º.  Para conduzir o veículo oficial o servidor autorizado deverá possuir Carteira Nacional de 
Habilitação válida e com categoria compatível com o tipo de veículo a ser conduzido.
Art. 3º.  O servidor autorizado deverá verificar se o veículo possui condições de segurança para tra-
fegar, sendo de sua responsabilidade qualquer ônus decorrente de ato culposo ou doloso que venha 
a cometer na condução do veículo oficial.
Parágrafo único. Na ausência de condições de uso e na hipótese de o veículo estar em desacordo 
com as normas de segurança de trânsito, o servidor deverá comunicar imediatamente o Diretor de 
Departamento de Transporte para que providencie, a reparação ou a adequação do veículo à legis-
lação pertinente.
Art. 4º. As normas do Código Trânsito Brasileiro devem ser rigorosamente observadas pelo condu-
tor do veículo oficial e pelo responsável por sua manutenção.
Art. 5º.  O servidor autorizado a conduzir veículo oficial que for autuado  por infração às normas 
de trânsito estará sujeito ao procedimento administrativo para apuração de responsabilidade e res-
sarcimento ao Erário.
Art. 6º.  Ficam expressamente vedadas ao servidor condutor do veículo oficial:
a) a cessão da direção do veículo a terceiros, exceto se também autorizados ou na ocorrência de 
caso fortuito ou força maior;
b) a utilização em atividades particulares ou diversas daquelas que motivarem a autorização;
c) a condução de pessoas e/ou materiais estranhos à Administração Pública;
d) a utilização fora do horário de expediente ou da escala do servidor, salvo nos casos previamente 
autorizados e pormenorizados pelo Departamento autorizador na ficha de controle de tráfego.
Art. 7º. O servidor autorizado a dirigir veículo oficial deverá preencher e assinar todo e qualquer 
formulário que eventualmente se mostre eficaz no dirimir de possíveis dúvidas sobre o trajeto, 
horário e finalidade da condução, em especial a ficha  de controle de tráfego a ser instituída pelo 
Departamento de Transporte.
Art. 8º. A autorização de que trata esta Portaria não configura acúmulo de atribuições e não assegura 
ao servidor autorizado o direito a qualquer acréscimo salarial.
Art. 9º.  CUMPRA-SE, com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 09 de fevereiro de 2017.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

CARLA DA SILVA REIS - Diretora do Departamento de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 09/02/2017.

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS - Diretora de Divisão de Serviços Administrativos

P O R T A R I A   Nº 104/ 2017
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe 
são conferidas; R E S O L V E:
Art. 1º AUTORIZAR os servidores celetistas permanentes da Administração Pública Municipal, no 
interesse do serviço e dentre as necessidades do departamento a que está lotado, a dirigir veículos 
oficiais leves das repartições a que pertençam, conforme abaixo indicados:
- José Severino de Araújo - Habilitação 00749812699 “AD” - Departamento DPMA
- Débora Godinho Alves - Habilitação 02724026163 “B” - Departamento DPMSU
- Geraldo Magela de Albuquerque - Habilitação 01005340027 “D” DPMA
- Gerson Nunes - Habilitação 01799898880 “AD” -Departamento DPMA
- José Arnaldo da Silva Campos - Habilitação 00696991483 “B”- Departamento DPMA
- Reginaldo Domingos Dias - Habilitação 01640430663 “B” - Departamento DPMA
- Teles Sabino Carneiro - Habilitação 02786266601 “D” - Departamento DPMA
- Marlene de Souza Tibúrcio Tisêo - Habilitação 00975408632 “B” - Departamento DPMDS
Art. 2º.  Para conduzir o veículo oficial o servidor autorizado deverá possuir Carteira Nacional de 
Habilitação válida e com categoria compatível com o tipo de veículo a ser conduzido.
Art. 3º.  O servidor autorizado deverá verificar se o veículo possui condições de segurança para tra-
fegar, sendo de sua responsabilidade qualquer ônus decorrente de ato culposo ou doloso que venha 
a cometer na condução do veículo oficial.
Parágrafo único. Na ausência de condições de uso e na hipótese de o veículo estar em desacordo 
com as normas de segurança de trânsito, o servidor deverá comunicar imediatamente o Diretor de 
Departamento de Transporte para que providencie, a reparação ou a adequação do veículo à 
legislação pertinente.
Art. 4º. As normas do Código Trânsito Brasileiro devem ser rigorosamente observadas pelo 
condutor do veículo oficial e pelo responsável por sua manutenção.
Art. 5º.  O servidor autorizado a conduzir veículo oficial que for autuado  por infração às 
normas de trânsito estará sujeito ao procedimento administrativo para apuração de responsa-

bilidade e ressarcimento ao Erário.
Art. 6º.  Ficam expressamente vedadas ao servidor condutor do veículo oficial:
a) a cessão da direção do veículo a terceiros, exceto se também autorizados ou na ocorrência de 
caso fortuito ou força maior;
b) a utilização em atividades particulares ou diversas daquelas que motivarem a autorização;
c) a condução de pessoas e/ou materiais estranhos à Administração Pública;
d) a utilização fora do horário de expediente ou da escala do servidor, salvo nos casos previamente 
autorizados e pormenorizados pelo Departamento autorizador na ficha de controle de tráfego.
Art. 7º. O servidor autorizado a dirigir veículo oficial deverá preencher e assinar todo e qualquer 
formulário que eventualmente se mostre eficaz no dirimir de possíveis dúvidas sobre o trajeto, 
horário e finalidade da condução, em especial a ficha  de controle de tráfego a ser instituída pelo 
Departamento de Transporte.
Art. 8º. A autorização de que trata esta Portaria não configura acúmulo de atribuições e não assegura 
ao servidor autorizado o direito a qualquer acréscimo salarial.
Art. 9º.  CUMPRA-SE, com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO,  09 de fevereiro de 2017.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

CARLA DA SILVA REIS - Diretora do Departamento de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 09/02/2017.

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS - Diretora de Divisão de Serviços Administrativo

P O R T A R I A   Nº 105/ 2017
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe 
são conferidas; R E S O L V E:
Art. 1º AUTORIZAR os servidores celetistas permanentes da Administração Pública Municipal, no 
interesse do serviço e dentre as necessidades do departamento a que está lotado, a dirigir veículos 
oficiais leves das repartições a que pertençam, conforme abaixo indicados:
- Adriano Pereira Lima- Habilitação 03549844594 “D”- Departamento DPMA
- Wilson da Silva Conrado - Habilitação 03092562104 “AD” - Departamento DPMA
Art. 2º.  Para conduzir o veículo oficial o servidor autorizado deverá possuir Carteira Nacional de 
Habilitação válida e com categoria compatível com o tipo de veículo a ser conduzido.
Art. 3º.  O servidor autorizado deverá verificar se o veículo possui condições de segurança para tra-
fegar, sendo de sua responsabilidade qualquer ônus decorrente de ato culposo ou doloso que venha 
a cometer na condução do veículo oficial.
Parágrafo único. Na ausência de condições de uso e na hipótese de o veículo estar em desacordo 
com as normas de segurança de trânsito, o servidor deverá comunicar imediatamente o Diretor de 
Departamento de Transporte para que providencie, a reparação ou a adequação do veículo à legis-
lação pertinente.
Art. 4º. As normas do Código Trânsito Brasileiro devem ser rigorosamente observadas pelo condu-
tor do veículo oficial e pelo responsável por sua manutenção.
Art. 5º.  O servidor autorizado a conduzir veículo oficial que for autuado  por infração às normas 
de trânsito estará sujeito ao procedimento administrativo para apuração de responsabilidade e res-
sarcimento ao Erário.
Art. 6º.  Ficam expressamente vedadas ao servidor condutor do veículo oficial:
a) a cessão da direção do veículo a terceiros, exceto se também autorizados ou na ocorrência de 
caso fortuito ou força maior;
b) a utilização em atividades particulares ou diversas daquelas que motivarem a autorização;
c) a condução de pessoas e/ou materiais estranhos à Administração Pública;
d) a utilização fora do horário de expediente ou da escala do servidor, salvo nos casos previamente 
autorizados e pormenorizados pelo Departamento autorizador na ficha de controle de tráfego.
Art. 7º. O servidor autorizado a dirigir veículo oficial deverá preencher e assinar todo e qualquer 
formulário que eventualmente se mostre eficaz no dirimir de possíveis dúvidas sobre o trajeto, 
horário e finalidade da condução, em especial a ficha  de controle de tráfego a ser instituída pelo 
Departamento de Transporte.
Art. 8º. A autorização de que trata esta Portaria não configura acúmulo de atribuições e não assegura 
ao servidor autorizado o direito a qualquer acréscimo salarial.
Art. 9º.  CUMPRA-SE, com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO,  09 de fevereiro de 2017.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

CARLA DA SILVA REIS - Diretora do Departamento de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 09/02/2017.

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS - Diretora de Divisão de Serviços Administrativos

PORTARIA Nº 106/2017
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições legais 
que lhe são conferidas, e  CONSIDERANDO o constante no Processo nº 852/2017,  RESOL-
VE: 
Art. 1º DESLIGAR do serviço público a pedido, a Servidora ROSÂNGELA LIMA GREGÓRIO, 
portadora da CTPS nº 98239 serie 007/AL, da Cédula de Identidade RG nº 35.135.588-1 e do CPF 
nº 577.584.335.53, ocupante do emprego celetista permanente de Auxiliar de Desenvolvimento 
Infantil, constante do Anexo I da Lei nº 03/93, Lotação no DPME, carga horária semanal 40 horas.
Art.2º Em decorrência da demissão supra, fica VAGO o emprego celetista permanente de Auxiliar 
de Desenvolvimento Infantil, com lotação no DPME, constante do Anexo I da Lei n.º 03/93.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 14 de fevereiro de 2017.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

CARLA DA SILVA REIS - Diretora do Departamento de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 14/02/2017.
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9MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS - Diretora de Divisão de Serviços Administrativos

A Diretora do Departamento Municipal de Educação, no uso das suas atribuições,  con-
voca os candidatos selecionados no Processo Seletivo para Provimento das Funções 
Temporárias e Cadastro Reserva,  para atribuição de classes/ aulas a realizar-se no dia  
06/03 às 13:30 horas no Departamento Municipal de Educação, localizado na  Prefeitura 
Municipal de Alumínio, Av. Eng° Antônio de Castro Figueirôa, 100 – Vila Santa Luzia- 
Alumínio/SP.
Somente será atribuída a quantidade de vagas das classes e aulas abaixo mencionadas, de 
acordo com a classificação do processo seletivo. Aos demais, somente se houver desistên-
cia ou não comparecimento dos primeiros colocados.
I- Ficam convocados os candidatos abaixo, para o emprego de PROFESSOR DE ENSI-
NO BÁSICO I (EDUCAÇÃO INFANTIL), classificados do 1° ao 6° lugares, para atri-
buição de  2 (duas) classes.

II  - Ficam convocados os candidatos abaixo, para o emprego de PROFESSOR DE ENSI-
NO FUNDAMENTAL I  (ENSINO BÁSICO II), classificados do 1° ao 10° lugares, para 
atribuição de  4 (quatro) classes.

III - Ficam convocados os candidatos abaixo, para o emprego de PROFESSOR DE  IN-
GLÊS classificados do 1° ao 4° lugares, para atribuição de  30  AULAS, 1 (uma) vaga.

IV - Ficam convocados os candidatos abaixo, para o emprego de PROFESSOR DE  
EDUCAÇÃO FÍSICA  classificados do 1° ao 8° lugares, para atribuição de   49   AULAS,   
2 (duas) vagas.

V - Ficam convocados os candidatos abaixo, para o emprego de PROFESSOR DE  
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA  classificados do 1° ao 4° lugares, para atribuição de   10   
AULAS,   1 (uma) vaga.

VI - Ficam convocados os candidatos abaixo, para o emprego de PROFESSOR DE  MA-
TEMÁTICA  classificados do 1° ao 8° lugares, para atribuição de 55  AULAS,   2 (duas) 
vagas.

VII - Ficam convocados os candidatos abaixo, para o emprego de PROFESSOR DE  
PORTUGUÊS  classificados do 1° ao 4° lugares, para atribuição de 19  AULAS,   1 
(uma) vaga.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

ANDREIA JULIANA PIRES - DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Proposta de alteração no Plano Plurianual 2014-2017 e 

na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017.

A Prefeitura Municipal de Alumínio, por meio do Departamento Municipal de 
Planejamento e Obras convida a população em geral, as sociedades de bair-
ros, demais organizações não governamentais, clube de serviços, entidades 
religiosas e quaisquer outros segmentos representativos da população, para 
participar da Audiência Pública, no Auditório “Paulo Berger” da Prefeitura 
Municipal de Alumínio, situado a Avenida Eng. Antônio de Castro Figueroa, 
nº 100, Vila Santa Luzia. Atendendo ao paragrafo único do artigo 48 da Lei 
Complementar nº 101/2000, assegurando a transparência da Gestão Fiscal, 
no dia 07 de março (terça-feira) às 15h00min para apresentação de proposta 
de alteração no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 
exercício de 2017.

Alumínio, 02 de março de 2017.

RODOLPHO BARRETO MIGUEL RODRIGUES
Diretor Municipal do Departamento de 

Planejamento e Obras

Convocação nº 01/2017 dos 
professores - Processo Seletivo 

CONVITE - AUDIÊNCIA PÚBLICA
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3ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA
DE 20 DE FEVEREIRO DE 2016 ÀS 18:00 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO DA DELEGACIA
VICE-PRESIDENTE: EDMO BOFETE
SECRETÁRIOS: GERALDO ATLETA, PROFª. MEIRE BAR-
BOSA E RENATINHO WATANABE 
VEREADORES PRESENTES: DR. ALEXANDRE AMARAL, 
CARLOS NATAL, BENGALA E BETO

EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO
- Leitura do ofício nº 02-042/2017-DvSA do Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal

Retirada:
- Projeto de lei nº 06/2017 que AUTORIZA A PREFEITURA A 
CELEBRAR CONVÊNIO COM A LIGA DESPORTIVA ALUMI-
NENSE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Recebimento:
- Projeto de lei nº 07/2017 que AUTORIZA A PREFEITURA A 
CELEBRAR CONVÊNIO COM A LIGA DESPORTIVA ALUMI-
NENSE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EXPEDIENTE RECEBIDO DO LEGISLATIVO

Recebimento:
- Emenda nº 01/2017, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, ao 
projeto de lei nº 05/2017
- Emenda nº 01/2017, de autoria dos edis Profª. Meire Barbosa e 
Eduardo da Delegacia, ao projeto de lei nº 06/2017 (prejudicada 
pela retirada do projeto)
- Emenda nº 02/2017, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral,  ao 
projeto de lei nº 06/2017 (prejudicada pela retirada do projeto)
- Emenda nº 01/2017, de autoria dos edis Eduardo da Delegacia e 
Carlos Natal,  ao projeto de lei nº 03/2017
- Projeto de lei nº 02/2017-L que fixa os salários dos empregos em 
comissão criados pela resolução nº 372/2017, de 14/02/2017 e al-
tera a redação do art.1º da Lei nº 1.854, de 10/05/2016, e dá outras 
providências.
- MOÇÃO DE APLAUSO nº 03/2017 à Renovação Carismática 
Católica (RCC), pelo Jubileu de 50 anos no mundo, e pelos 28 
anos de história em nossa cidade.

Arquivado:
- PROJETO DE LEI Nº   01/2017-L que FIXA O SALÁRIO DOS 
EMPREGOS EM COMISSÃO CRIADOS PELA RESOLUÇÃO 
Nº372/2017, DE 14/ 02/2017.

Requerimentos
- Requerimento nº 51/2017, de autoria do edil Carlos Natal, requer 
informações sobre a implantação de grade de proteção na pista de 
caminhada “João Lopes de Meira”. 
- Requerimento nº 52/2017, de autoria do edil Carlos Natal, requer 
informações sobre manutenção do ponto de ônibus na Estrada Jasiel 
do Prado Ferreira.
- Requerimento nº 53/2017, de autoria do edil Beto, requer informa-
ções sobre troca de lâmpadas na Praça 8 de Março.
- Requerimento nº 54/2017, de autoria do edil Carlos Natal, requer 
voto de pesar pelo falecimento da Senhora Maria do Carmo Costa. 
- Requerimento nº 55/2017, de autoria do edil Bengala, requer in-
formações sobre falta de banheiro químico nos dias de feira.
- Requerimento nº 56/2017, de autoria do edil Bengala, requer in-
formações sobre manutenção da Sociedade Amigos de Bairro Jar-
dim Progresso.
- Requerimento nº 57/2017, de autoria do edil Bengala, requer in-
formações sobre vandalismo no prédio do Detran.
- Requerimento nº 58/2017, de autoria do edil Dr. Alexandre Ama-
ral, requer voto de pesar pelo falecimento da Sra. Ana Parra Fernan-
des de Moraes.
- Requerimento nº 59/2017, de autoria do edil Eduardo da Delega-
cia, requer informações sobre construção de piscina no C.C.I. 
- Requerimento nº 60/2017, de autoria do edil Beto, requer informa-
ções sobre instalação de equipamentos de academia ao ar livre nos 
bairros Paraíso, Granja Modelo, Jardim Progresso e Alto do Itararé. 
- Requerimento nº 61/2017, de autoria do edil Eduardo da Delega-
cia, requer informações sobre fluxo do trãnsito na Rua Paulo Dias.
- Requerimento nº 62/2017, de autoria do edil Renatinho Watanabe, 
requer informações sobre colocação de bico de luz em poste locali-
zado em frente ao Rancho do Lucio Belo. 
- Requerimento nº 63/2017, de autoria do edil Renatinho Watanabe, 
requer informações sobre bueiros entupidos na Rua Eugênio Muller. 
- Requerimento nº 64/2017, de autoria do edil Renatinho Watanabe, 
requer informações sobre limpeza de bueiros na Rua José Nicolau 
de Moraes.
- Requerimento nº 65/2017, de autoria do edil Renatinho Watanabe, 
requer informações sobre reforma do escadão que liga os bairros 
Itararé ao Alto do Itararé. 
- Requerimento nº 66/2017, de autoria do edil Renatinho Watanabe, 
requer informações à Sabesp sobre vazamento de esgoto na Rua 
José Nicolau de Moraes. 
- Requerimento nº 67/2017, de autoria do edil Renatinho Watanabe, 
requer informações sobre manutenção de luminárias na pista de ca-
minhada no Bairro do Alto do Itararé. 
- Requerimento nº 68/2017, de autoria do edil Renatinho Watanabe, 
requer informações sobre poda de árvores na rua Alberto Bertelli.
- Requerimento nº 69/2017, de autoria do edil Renatinho Watanabe, 
requer informações sobre reforma do banheiro do cemitério. 
- Requerimento nº 70/2017, de autoria do edil Carlos Natal, requer 
informações à empresa Jundiá. 
- Requerimento nº 71/2017, de autoria do edil Carlos Natal, requer 
informações à empresa Vivo. 

- Requerimento nº 72/2017, de autoria do edil Renatinho Wata-
nabe, requer informações sobre revitalização dos rios do Bairro 
Granja Modelo.
- Requerimento nº 73/2017, de autoria do edil Renatinho Wa-
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Nicolau de Moraes. 
- Requerimento nº 74/2017, de autoria do edil Renatinho Watana-
be, requer informações sobre operação tapa buraco na Rua Olivério 
Ferreira. 
- Requerimento nº 75/2017, de autoria do edil Renatinho Watanabe, 
requer informações à empresa Jundiá.
- Requerimento nº 76/2017, de autoria da edil Profª. Meire Barbosa, 
requer informações sobre a implantação de aparelhos de ginásti-
ca na sede da Associação Amigos de Bairro do Jardim Progresso 
e Adjacências e realização de roçada no Bairro Jardim Progresso 
(arquivado). 
- Requerimento nº 77/2017, de autoria da edil Profª. Meire Barbosa, 
requer informações sobre a limpeza das margens e desassoreamento 
do leito do córrego Varjão. 
- Requerimento nº 78/2017, de autoria do edil Edmo Bofete, requer 
informações sobre entupimento das bocas de lobo na Avenida Jasiel 
Ferreira do Prado, na altura do número 357.
- Requerimento nº 79/2017, de autoria da edil Profª. Meire Barbosa, 
requer informações aos Correios. 
- Requerimento nº 80/2017, de autoria do edil Eduardo da Delega-
cia, requer informações sobre vacinação e medidas de prevenção 
contra a  “febre amarela”. 
- Requerimento nº 81/2017, de autoria do edil Edmo Bofete, requer 
informações sobre entupimento das grades de segurança do sistema 
de capitação de água da chuva que se encontram na rua dos Pinhei-
ros. 
- Requerimento nº 82/2017, de autoria do edil Edmo Bofete, requer 
informações sobre degradação da pavimentação asfáltica na rua Es-
pírito Santo
- Requerimento nº 83/2017, de autoria da edil Profª. Meire Barbosa, 
requer informações sobre as escolas do município.

Indicações
- INDICAÇÃO N.º 60 /2017, de autoria do edil Edmo Bofete, so-
licita a retirada de entulho e lixo jogado na Rua Adolfo Wanderley, 
no bairro Vila Industrial.
- INDICAÇÃO nº 61/2017, de autoria do edil Carlos Natal, solici-
ta realização de exames oftalmológicos anualmente nos alunos da 
rede pública municipal de ensino e doação de óculos quando se fizer 
necessário.
Indicação nº 62/2017, de autoria do edil Bengala, solicita Instalação 
de lixeiras em torno da pista de caminhada, localizada no bairro 
Briquituba. 
Indicação nº 63/2017, de autoria do edil Bengala, solicita manuten-
ção na iluminação da viela Antônio Mariano, bairro Jardim Progres-
so.
Indicação nº 64/2017, de autoria do edil Bengala, solicita manuten-
ção na viela entre a rua Paraná e a rua Pará, bairro Jardim  Progres-
so.
- INDICAÇÃO N.°  65/2017, de autoria do edil Dr. Alexandre 
Amaral, solicita poda das árvores localizadas na Rua Paulo Dias, 
Vila Brasilina - Alumínio - SP.
INDICAÇÃO nº 66/2017, de autoria do edil Dr. Alexandre Ama-
ral, solicita passar máquina e colocar cascalho na Estrada Benedito 
Leme, acesso ao bairro Capuava, e suas bifurcações.
- INDICAÇÃO nº 67/2017, de autoria do edil Dr. Alexandre Ama-
ral, solicita limpeza de vegetação que margeiam as ruas do bair-
ro Figueiras.
- INDICAÇÃO Nº 68  \2017, de autoria do edil Edmo 
Bofete,solicita a instalação de um bebedouro na Pista de Cami-

nhada do Bairro Briquituba

ORDEM DO DIA
- Adiada a Discussão única do projeto de lei nº 05/2017 que dispõe 
sobre a alteração da lei municipal nº 1266/2009 de 03 de dezembro 
e dá outras providências com emenda.
- Retirada a Discussão única do projeto de lei nº 06/2017 que autori-
za a prefeitura a celebrar convênio com a liga desportiva aluminen-
se, e dá outras providências com emendas.
- Aprovada a Discussão única do projeto de resolução nº 05/2017 
que suprime a 4ª sessão ordinária da sétima legislatura
- Aprovada a Discussão única do projeto de resolução nº 07/2017 
que dispõe sobre o controle interno na Câmara Municipal

03ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA
DE 20 DE  FEVEREIRO DE 2016 ÀS 20:00 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO DA DELEGACIA
VICE-PRESIDENTE: EDMO BOFETE
SECRETÁRIOS: GERALDO ATLETA, PROFª. MEIRE BAR-
BOSA E RENATINHO WATANABE 
VEREADORES PRESENTES: DR. ALEXANDRE AMARAL, 
CARLOS NATAL, BENGALA E BETO

ORDEM DO DIA
- Aprovada a Discussão única do projeto de lei nº 05/2017 que dis-
põe sobre a alteração da lei municipal nº 1266/2009 de 03 de de-
zembro e dá outras providências com emenda.
- Rejeitada a Discussão Única da Emenda nº 01 ao projeto de lei nº 
05/2017 que dispõe sobre a alteração da lei municipal nº 1266/2009 
de 03 de dezembro e dá outras providências.
- Aprovada a Discussão única do projeto de lei nº 02/2017-L que 
fixa os salários dos empregos em comissão criados pela resolução 
nº 372/2017, de 14/02/2017 e altera a redação do art.1º da Lei nº 
1.854, de 10/05/2016, e dá outras providências.
- Aprovada a discussão única da MOÇÃO DE APLAUSO nº 
03/2017 à Renovação Carismática Católica (RCC), pelo Jubileu de 
50 anos no mundo, e pelos 28 anos de história em nossa cidade.

04ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA
DE 22 DE  FEVEREIRO DE 2016 ÀS 17:00 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO DA DELEGACIA
VICE-PRESIDENTE: EDMO BOFETE
SECRETÁRIOS: GERALDO ATLETA, PROFª. MEIRE BAR-
BOSA E RENATINHO WATANABE 
VEREADORES PRESENTES: DR. ALEXANDRE AMARAL, 
CARLOS NATAL, BENGALA E BETO

ORDEM DO DIA
- Aprovado o Projeto de lei nº 07/2017 que AUTORIZA A PREFEI-
TURA A CELEBRAR CONVÊNIO COM A LIGA DESPORTIVA 
ALUMINENSE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

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