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Distribuição gratuita Orgão Oficial da Prefeitura

CIPA-Comissão Interna de Prevenção de Acidentes está 
sendo implantada na Prefeitura Municipal de Alumínio

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) é uma das coi-
sas mais importantes no que se refere à segurança e medicina do traba-
lho dentro de uma empresa. Esse grupo é instalado na organização com 
o objetivo de prevenir acidentes e doenças decorrentes do trabalho, 
para que as condições ambientais no espaço laboral sejam melhoradas 
e sejam promovidos o bem-estar e a saúde dos trabalhadores.
A prefeitura inicia-se este processo na gestão de 2017/2018 e terá 8 
representantes titulares e 7 suplentes por parte dos servidores públi-
cos efetivos que serão eleitos no processo eleitoral entre 02/08/2017 à 
04/08/2017 e terá a mesma formação os indicados por parte do empre-
gador.Para definir dimensionamento da CIPA é necessário seguir os 
seguintes passos:
1° – ENCONTRAR O CNAE DA EMPRESA: A partir do CNAE 
bastará ir até a NR 5 e dimensionar a CIPA. Se não tem o CNAE sugiro 
que leia Como descobrir o CNAE da empresa.
2° – Com o CNAE em mãos, podemos partir para o segundo passo que 
é o dimensionamento da CIPA.
O dimensionamento da CIPA é feito por estabelecimento conforme de-
termina a NR 5, no item 5.2. Logo, se a empresa tem três unidades, por 
exemplo, cada unidade (estabelecimento) deve ter seu próprio dimen-
sionamento e sua própria CIPA.
Onde o dimensionamento apontar a não necessidade de CIPA em 
formato habitual (eleitos e indicados) a empresa indicará a figura do 
Designado de CIPA.

FORMATO DA CIPA
A CIPA é formada de forma paritária. Ou seja, é formada em partes 
iguais por membros votados pelos empregados e membros indicados 
pelo empregador.

QUEM DEVE SER O PRESIDENTE DA CIPA
O presidente da CIPA deve ser indicado pelo empregador dentre os 
seus representantes titulares. NR 5 item 5.11.

QUEM ESCOLHE O VICE PRESIDENTE DA CIPA
O vice presidente é escolhido dentre os membros eleitos pelos servido-
res. Segundo a NR 5 os próprios eleitos devem escolher o vice. NR 5 
item 5.11. 

QUEM ESCOLHE O SECRETÁRIO DA CIPA
O Secretário pode ser escolhido entre os membros da CIPA (eleitos ou 
indicados pelo empregador – titulares ou suplentes) ou até pessoas que 
não tenham ligação com a CIPA. É necessário ter a concordância do 
empregador nessa escolha. NR  5.13. 

3° – CRONOGRAMA DE DATAS DE IMPLANTAÇÃO: Após sa-
bermos a quantidade de cipeiros que será necessária, é preciso seguir o 
cronograma de datas previsto pela NR 5. 

4° – DAR POSSE A CIPA
Antes de dar posse observe o tópico abaixo sobre o treinamento.

5° – SOBRE O TREINAMENTO DA CIPA 
Todos os membros da CIPA tanto eleitos, indicados, secretários, etc. 
Devem participar do treinamento de CIPA.
CIPA em primeiro mandato: O treinamento deve ocorrer até 30 dias 
após a posse, segundo a NR 5 item 5. 32.1..
Em empresas que estão renovando a CIPA: O treinamento precisa 
acontecer antes da data de posse, segundo a NR 5 item 5.32.1
Designado de CIPA: Deve receber treinamento anual, como acontece 
com a CIPA convencional, segundo a NR 5 item 5. 32.2.
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Projeto: 15.451.0011.1.069 – PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - BAIRRO AREIA BRANCA 
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e instalações – ficha 218............ R$ 580.000,00
TOTAL ............................................................................................................ R$ 580.000,00
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO, 30 de junho de 2017.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

JURACY LOPES CÂMARA - Diretor do Departamento Municipal de Finanças
Registrada e Publicada na Prefeitura em 30/06/2017

L E I  Nº 1.924, DE 03 DE JULHO DE 2017
(Projeto de Lei nº 39, de 30/06/2017 – Autógrafo nº 1949, de 30/06/2017)

DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.
O Prefeito Municipal de Alumínio, usando as atribuições que lhe são conferidas, pela legislação em vigor,
Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a Lei:
Art. 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal um Crédito Adicional Suplementar no valor de 
R$ 108.250,00 (cento e oito mil duzentos e cinquenta reais),  suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente: 
01.00.00 – CÂMARA MUNICIPAL   
01.02.00  - SECRETARIA DA CÂMARA 
Atividade: 01.031.0001.2.002– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – ficha nº 07..........   R$ 30.000,00
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serviços terceiros pessoa jurídica – 
ficha nº 9  ................................................................................................................R$ 78.250,00
TOTAL ....................................................................................................R$ 108.250,00
Art. 2º. O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes da redução da seguinte do-
tação do orçamento vigente:
01.00.00    - CÂMARA MUNICIPAL
01.01.00     - CORPO LEGISLATIVO                                                               
Atividade: 01.031.0001.2.002 – Manutenção das atividades legislativa
Elemento de Despesa: 3.1.90.11.00–Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil-
Ficha nº 01............................................................................................................... R$ 73.550,00
Elemento de Despesa: 3.1.90.13.00–Obrigações Patronais-
Ficha nº 02............................................................................................................... R$ 34.700,00
TOTAL ....................................................................................................R$ 108.250,00
Art. 3º. – Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO, 03 de julho de 2017

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

JURACY LOPES CÂMARA - Diretor do Departamento Municipal de Finanças
Registrada e Publicada na Prefeitura em 03/07/2017

L E I  Nº 1.925, DE 03 DE JULHO DE 2017.
(Projeto de Lei nº 40, de 30/06/2017 – Autógrafo nº 1950, de 30/06/2017)

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DE PAS-
SAGEIROS DO MUNICÍPIO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas,
Faz saber que a Câmara Municipal de Alumínio aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: CAPITULO I
DOS TRANSPORTES PÚBLICOS COLETIVOS
Art. 1º.   Compete ao Município de Alumínio o provimento e a organização do sistema local de transporte coletivo, 
nos termos do inciso V. do art. 30 da Constituição Federal.
Art. 2º.    Para a consecução das competências previstas no artigo 196 da Lei Orgânica do Município, o Poder Públi-
co fará observar as seguintes diretrizes:
I - atendimento a toda a população;
II - planejar o funcionamento do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros;
III - universalidade de atendimento, respeitados os direitos e obrigações dos usuários;
IV - boa qualidade do serviço, envolvendo rapidez, comodidade, conforto, regularidade, segurança, continuidade, mo-
dicidade tarifária, eficiência, confiabilidade, frequência e pontualidade, atualidade tecnológica e acessibilidade, parti-
cularmente para as pessoas com deficiência, idosos e gestantes;
V - prioridade do transporte coletivo sobre o individual;
VI - redução das diversas formas de poluição ambiental, conforme as prescrições das normas técnicas e dos padrões 
de emissão de poluentes;
VII - estímulo à participação do usuário na fiscalização da prestação dos serviços delegados; 
VIII - tratamento integrado e compatível com as demais políticas urbanas;
IX – dar publicidade nos pontos de embarque/desembarque sobre os itinerários do transporte coletivo, mantendo-os 
atualizados, legíveis e acessíveis;
X – definir pontos específicos de embarque/desembarque dos estudantes, garantindo sempre segurança e comodidade 
aos usuários.
Art. 3º. O Município, na prestação de serviços de transporte coletivo, fará obedecer aos seguintes princípios básicos:
I – segurança e conforto dos passageiros, garantindo atendimento especial em atenção às condições físicas dos usuários 
e aos estudantes com idade inferior a 12 (doze) anos; 
II – prioridade a pedestres e usuários dos serviços;
III – tarifa social, 
IV – integração entre sistemas e racionalização de itinerários.
V – garantir transporte aos estudantes matriculados regularmente nas escolas do município, acima de 12 anos, na mo-
dalidade convencional, cujo cadastro tenha sido aprovado pelo Departamento Municipal de Educação.
Parágrafo único: o Executivo poderá estabelecer, a seu critério, a modalidade especial para atender os alunos de que 
trata o inciso V deste artigo quando o sistema convencional não absorver a demanda. 
Art. 4º.  Os serviços de transporte coletivo tem caráter essencial e terá tratamento prioritário no planejamento do 
sistema viário e na organização da circulação.
Art. 5º.  Na execução dos serviços de transporte coletivo, o Poder Público observará os direitos dos usuários, de 
acordo com o estabelecido na legislação e nos regulamentos que disciplinam a sua prestação, que consistem em:
I – receber serviço adequado, com garantia de continuidade da prestação dos serviços;
II – modicidade de tarifa, com mecanismos de desconto aos usuários que mais se utilizem do transporte público;
III – receber as informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos;
IV – levar ao conhecimento do Poder Público e da concessionária, irregularidades de que tenham ciência referente aos 
serviços prestados;
V – manter em boas condições os bens públicos ou privados por meio dos quais lhes são prestados os serviços;
VI – participar do planejamento e da avaliação da prestação dos serviços.

VII – manter nos pontos de embarque/desembarque o itinerário e horário do transporte coletivo, especificando a 
previsão do horário de embarque e desembarque para cada ponto específico.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Art. 6º. O sistema de transporte coletivo do Município de Alumínio será executado nas modalidades:

Leis
L E I Nº 1.922, DE 30 DE JUNHO DE 2017
(Projeto de Lei nº 37, de 27/06/2017 – Autógrafo nº 1947, de 30/06/2017)

DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.
O Prefeito Municipal de Alumínio, usando as atribuições que lhe são conferidas, pela legislação em vigor,
Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a Lei:
Art. 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 
2.000.000,00 (dois milhões de reais), suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente: 
02.00.00        - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO 
02.13.00        - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.13.02       - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – ATENÇÃO A SAÚDE  DAS PESSOAS                                    
Atividade: 10.301.0013.2.004 – Manutenção das atividades executivas – Tesouro
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo - ficha 235.........................  R$ 130.000,00                                                                                       
Elemento de Despesa:
 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica ficha 240.............................................R$ 70.000,00
Atividade: 10.301.0013.2.066 – Manutenção das atividades executivas – Sentença Judicial
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo  - ficha 236.......................   R$ 350.000,00
Atividade: 10.301.0013.2.068 – Manutenção das atividades executivas – GLICEMIA
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00     – Material de Consumo  - ficha 237...................   R$ 150.000,00
Atividade: 10.301.0013.2.072- Manutenção das atividades Executivas – FNS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00     –  Material de Consumo-ficha 239.....................   R$ 150.000,00
02.13.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA
Atividade: 10.301.0013.2.004 – Manutenção das atividades executivas – Tesouro
Elemento de Despesa: 
3.3.90.39.00 –Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – ficha 250 .........................................   R$ 50.000,00
02.13.04     - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
Atividade: 10.301.0013.2.004 – Manutenção das atividades executivas – Tesouro
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – ficha 258.........................   R$ 50.000,00
Elemento de Despesa: 
3.3.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  - ficha 259......................................     R$ 50.000,00
02.13.06 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PRONTO ATENDIMENTO
Atividade: 10.302.0013.2.004 – Manutenção das atividades executivas – Tesouro
Elemento de Despesa: 
3.3.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica ficha 274.......................................... R$ 1.000.000,00 TO-
TAL ....................................................................................................................R$ 2.000.000,00
Art. 2º. O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes da redução da seguinte do-
tação do orçamento vigente:
02.00.00    - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
0213.00     - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                 
02.13.06   - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PRONTO ATENDIMENTO
Atividade: 10.302.0013.2.004 – Manutenção das atividades executivas – Tesouro
Elemento de Despesa: 
3.1.90.11.00 – Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil- ficha 269......................................... R$ 2.000.000,00
Art. 3º. – Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO, 30 de junho de 2017.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

JURACY LOPES CÂMARA - Diretor do Departamento Municipal de Finanças
0Registrado e Publicado na Prefeitura em 30/06/2017

L E I Nº 1.923 DE 30 DE JUNHO DE 2017
(Projeto de Lei nº 35, de 07/06/2017 – Autógrafo nº 1948, de 30/06/2017)
DISPOE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.
O Prefeito Municipal de Alumínio, usando as atribuições que lhe são conferidas, 
Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a Lei:
Art.1º - Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 
580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais), para suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente:
02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.11.00 – DEPARTEMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
02.11.01 – DIRETORIA E DEPENDENCIAS
Atividade: 15.452.0011.2.058 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa:
 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – ficha 199 ....................................... R$ 580.000,00.
TOTAL ............................................................................................................ R$ 580.000,00
Art. 2º - O crédito autorizado no artigo 1°, será coberto com recursos provenientes da redução da seguinte dota-
ção do orçamento vigente:
02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO 
02.12.00 – DEPARTEMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS
02.12.01 – DIRETORIA E DEPENDENCIAS
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3I -     convencional, os veículos utilizados deverão ser ônibus, micro-ônibus, vans e toda a espécie de veículos regula-
mentados, que atendam a legislação, que estejam em operação regular e à disposição dos usuários; e
II -    especial, destinado ao transporte de escolares com idade inferior a 12 (doze) anos de idade, acompanhados por 
monitores, em ônibus e ou micro-ônibus tipo urbano, vans e toda a espécie de veículos regulamentados, que atendam 
a legislação, que estejam em operação regular e à disposição dos usuários, adaptados de acordo com a legislação de 
regência, em veículos exclusivos no trajeto dos pontos definidos para embarque/desembarque para escola e vice versa.
Art. 7º.  Os serviços de transporte coletivo de passageiros intermunicipal e interestadual, de característica rodoviá-
ria, suburbana ou seletiva, deverão ser autorizados a ter seus itinerários dentro do Município de Alumínio, aprovados 
pelo Executivo Municipal.
Art. 8º.   A execução de qualquer modalidade de serviço de transporte coletivo de passageiros, sem autorização do 
Município, independentemente de cobrança de tarifa, será caracterizada como serviço clandestino, sujeitando o infrator 
às penalidades previstas nesta lei.

CAPÍTULO III
DO REGIME DE EXPLORAÇÃO E EXECUÇÃO DO  SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE
Art. 9º.  A exploração de transporte coletivo no Município de Alumínio poderá ser outorgada pelo Município a terceiro, 
mediante contrato de concessão, precedido de licitação, nos termos da legislação vigente, respeitados os direitos adqui-
ridos da atual concessionária e contratualmente estabelecidos em sua vigência.
§ 1º.  A exploração dos serviços discriminados neste artigo será outorgada por prazo determinado, a ser definido no ato 
justificativo de sua conveniência e da licitação, em função do objeto a ser contratado e do volume de investimentos 
previstos.
§ 2º.  Só será permitida a transferência de serviços com a prévia anuência do Município.

§ 3º.  Para exploração dos serviços especificados no inciso II do art. 6º desta lei, será precedido de licitação nos termos 
da legislação vigente.
Art. 10.  A execução dos serviços de transporte coletivo será regulamentada através de decreto, cujas normas de-
verão abranger o serviço propriamente dito, o controle dos operadores, o pessoal empregado na concessionária, os 
veículos, itinerários e as formas de fiscalização.

CAPÍTULO IV
DA REMUNERAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Art. 11. A operação dos serviços convencional e especial de transporte coletivo será remunerada através das tarifas 
fixadas pelo Poder Executivo Municipal.
Art. 12.  Ficam instituídas as seguintes tarifas:
I – tarifa básica será utilizada para aplicação dos descontos e benefícios instituídos nessa lei;
II – passe escolar;
III – vale transporte; e
IV – tarifa social
§ 1º. Os beneficiários da tarifa social são aqueles que não recebem nenhum dos seguintes benefícios:
a) gratuidade, total ou parcial, a qualquer título;
b) passe escolar;
c) vale transporte.
§ 2º. O valor da tarifa social será fixado através de decreto e será inferior ao valor da tarifa básica.
Art. 13. O Poder Executivo Municipal deverá estabelecer a estrutura tarifária para o serviço de transporte coletivo 
definindo os tipos de tarifas a serem praticados e os seus respectivos valores.
§ 1º. A estrutura tarifária deverá abranger todas as modalidades de benefícios e gratuidades, parciais ou totais, existentes 
ou que venham a ser criadas.
§ 2º.  O estabelecimento de novos benefícios ou gratuidades para o sistema de transporte coletivo somente se dará por 
meio de legislação específica, com indicação da fonte de recursos para o seu financiamento, de maneira a não onerar 
os custos da operação.
Art. 14. O Poder Executivo Municipal poderá adquirir passes de viagens destinados aos seus funcionários, estudantes 
e auxílio social.
Parágrafo único. Os passes adquiridos pelo Município destinados aos funcionários e estudantes deverão ser utilizados 
exclusivamente nos dias indicados previamente pelo município no momento da aquisição, não sendo válidos para 
qualquer outro dia mesmo que não utilizados.

CAPÍTULO V
DAS GRATUIDADES
Art. 15. Terão gratuidade no serviço público de transporte:
a)Total:
I -  os idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
II – as pessoas com deficiência física, cuja gravidade comprometa totalmente sua capacidade para o trabalho desde que 
justificado por ordem médica e efetue cadastro prévio na concessionária; e
III - os estudantes portadores de necessidades especiais.
b) Parcial, de 20% sobre a tarifa básica:
I – os usuários de vale transporte.
Parágrafo único: Haverá isenção total de tarifa a um acompanhante nos casos em que trata os incisos II e III da alínea 
“a” deste artigo, desde que justificado por ordem médica e efetue cadastro prévio na concessionária.

CAPÍTULO VI
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA E DO CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Art. 16. Compete ao Município a gestão do Sistema de Transporte Público Coletivo, cabendo para isso, dentre outras, 
as seguintes atribuições:
I – formular e implementar a política global dos serviços de transporte coletivo, incluindo a sua permanente adequação 
às modificações e necessidades do Município e à modernização tecnológica operacional;
II – planejar, implantar, construir, gerenciar, manter e fiscalizar a operação de terminais e pontos de parada destinados 
ou associados à prestação dos serviços de transporte coletivo;
III – articular a operação dos serviços de transporte coletivo de passageiros com as demais modalidades dos transportes 
regionais e de cidades vizinhas;
IV – outorgar concessão para exploração dos serviços de transporte coletivo, através de licitação nos termos da legis-
lação vigente;
V – promover a elaboração das normas gerais e demais regras incidentes sobre o sistema de transporte coletivo e sobre 
as atividades a ele ligadas, diretamente ou indiretamente;
VI – aplicar as penalidades e as multas correspondentes pelo não cumprimento das normas reguladoras do sistema de 
transporte coletivo;
VII – desenvolver e implementar a política tarifária para o sistema de transporte coletivo, incluindo estudos dos mode-
los e as estruturas tarifárias de remuneração da prestação dos serviços para fixação das tarifas;
VIII – elaborar estudos, planos, programas e projetos para o sistema de transporte coletivo, bem como participar da 
elaboração de outras tensões que envolvam esse sistema inclusive formar consórcio com municípios vizinhos.
Art. 17.  A fiscalização do cumprimento das normas de diretrizes estabelecidas nesta lei ou na regulamentação com-
plementar inclusive atribuições previstas no Capítulo VIII, desta lei, será exercida por funcionários do Departamento 
Municipal de Transportes.

CAPÍTULO VII
DA QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Art. 18.  O Executivo Municipal desenvolverá e implantará mecanismos de avaliação periódica visando man-
ter uma classificação permanente deste quanto ao seu desempenho, considerando, pelo menos:
I – qualidade do serviço prestado;
II – regularidade da operação;
III – estado geral da frota;

IV – eficiência administrativa;
V – qualidade do atendimento, considerando o comportamento dos operadores e 
seus prepostos no tratamento dispensado aos usuários; e
VI – satisfação dos usuários.

CAPÍTULO VIII
DAS PENALIDADES
Art. 19. Pelo não cumprimento das disposições da presente lei, bem como de seus regulamentos e outras normas que 
venham a ser editadas, obedecendo aos princípios do contraditório e da ampla defesa, serão aplicadas à concessionária 
dos serviços as seguintes penalidades:
I – advertência escrita;
II – multas;
III – intervenção na execução dos serviços;
IV – rescisão do contrato;
V – declaração de caducidade.
§ 1º As infrações punidas com a penalidade “advertência”, referem-se a falhas primárias que não afetem o conforto ou 
a segurança dos usuários.
§ 2º As infrações punidas com a penalidade multa, de acordo com a sua gravidade, classificam-se em:
I – multa por infração de natureza leve, no valor de 10 (dez) UFESP’s; por desobediência a determinações do Poder 
Público ou por descumprimento dos parâmetros operacionais estabelecidos, que não afetem a segurança dos usuários;
II – multa por infração de natureza média, no valor de 20 (vinte) UFESP’s, por desobediência a determinações do Poder 
Público, que possa colocar em risco a segurança dos usuários, por descumprimento de obrigações contratuais ou por 
deficiência na prestação dos serviços; 
III – multa por infração de natureza grave, no valor de 40 (quarenta) UFESP’s, por práticas que coloquem em risco a 
continuidade da prestação dos serviços, por cobrança de tarifa diferente das autorizadas, por aceitação de usuários em 
gratuidade e por redução da frota vinculada ao serviço sem autorização expressa da Prefeitura Municipal de Alumínio;
IV – multa por infração de natureza gravíssima no valor de 150 (cento e cinquenta) UFESP’s, por suspensão da pres-
tação dos serviços, sem autorização da Prefeitura, ainda que de forma parcial ou de recusa em manter em operação os 
veículos vinculados ao serviço;
V – multa por prestação de serviço de transportes coletivo de forma clandestina no valor de 2.000 (duas mil) UFESP’s.
§ 3º. Além das multas estipuladas no parágrafo anterior, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as contidas em cláu-
sula do contrato de concessão.
§ 4º. A penalidade de caducidade ou encampação poderá ser aplicada nos casos previstos na Lei Federal 8.987/1.995, 
mediante a instauração de processo administrativo, observando o contraditório e a ampla defesa.
§ 5º. Além da penalidade de “multa”, os infratores estarão sujeitos às seguintes medidas administrativas, que poderão 
ser aplicadas individual ou cumulativamente:
I – retenção do veículo;
II – remoção do veículo;
III – afastamento do veículo;
IV – suspensão da concessão;
V – afastamento do pessoal da operação;
VI – atribuição de pontuação.
Art. 20.  O Poder Executivo Municipal, na regulamentação desta lei, estabelecerá:
I – definição e enquadramento das infrações nas penalidades previstas nesta lei, de acordo com a sua natureza;
II – hipóteses e prazo para acúmulo de pontos em prontuários;
III – critérios e prazos para interposição de defesa e recurso para as notificações expedidas.
Art. 21.  A prestação do serviço de transporte público clandestino, com qualquer tipo de veículo, implicará, cumula-
tivamente, a multa prevista no inc. V do § 2º do art. 20 desta lei, mais a apreensão e remoção do veículo para local 
apropriado.
Art. 22.  Das penalidades aplicadas caberá recurso, com efeito suspensivo, dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias, 
a contar da data da notificação ao operador do serviço.
§ 1º.  A Concessionária deverá apresentar, em seu recurso, todas as informações que possam contribuir em sua 
defesa, anexando os documentos necessários para sua comprovação.
§ 2º.  Para análise dos recursos, o Executivo encaminhará os autos ao Departamento fiscalizador para verificação 
da procedência e julgamento.
§ 3º.  Julgado o recurso, os autos subirá ao Chefe do Poder Executivo que apreciará e deliberará. Em caso de 
procedência, a infração será cancelada e eventuais valores recolhidos a título de pagamento de multa serão devolvidos 
à Concessionária.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 23. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas e realocadas, se necessário.
Art. 24.  O Poder executivo regulamentará a presente lei, por meio de Decreto Municipal, estabelecendo o processo de 
adequação às novas características do sistema municipal de transporte coletivo junto à concessionária, no prazo de 90 
(noventa) dias a contar da data de sua publicação.
Art. 25.  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 03 de julho de 2017.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal  

ARMINDO JOSÉ BARBOSA ROQUE - Diretor do Departamento Municipal de Transportes
Registrado e Publicado na Prefeitura em 03/07/2017.

D E C R E T O  Nº 1.818, DE 30 DE JUNHO DE 2017
(Projeto de Lei nº 37, de 27/06/2017 – Autógrafo nº 1947, de 30/06/2017- Lei nº 1922, de 30/06/2017)

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADO PELA LEI Nº 
1.922/2017.
O Prefeito Municipal de Alumínio, usando as atribuições que lhe são conferidas, pela legislação em vigor, DECRETA :
Art. 1º. Fica aberto na Contadoria Municipal um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.000.000,00 (dois 
milhões de reais), suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente: 
02.00.00   - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO 
02.13.00   - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.13.02  - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – ATENÇÃO A SAÚDE  DAS PESSOAS                                    
Atividade: 10.301.0013.2.004 – Manutenção das atividades executivas – Tesouro
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo - ficha 235.........................  R$ 130.000,00                                                                                       
Elemento de Despesa: 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica ficha 240..............................................R$ 70.000,00

Atividade: 10.301.0013.2.066 – Manutenção das atividades executivas – Sentença Judicial
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo  - ficha 236.......................   R$ 350.000,00
Atividade: 10.301.0013.2.068 – Manutenção das atividades executivas – GLICEMIA
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00     – Material de Consumo  - ficha 237...................   R$ 150.000,00
Atividade: 10.301.0013.2.072- Manutenção das atividades Executivas – FNS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00     –  Material de Consumo-ficha 239.....................   R$ 150.000,00
02.13.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA

Decretos
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4 ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, 
R E S O L V E :    
Art. 1º EXONERAR, a partir de 01/06/2017, o Sr. SÉRGIO JUSTO OTÁVIO portador CTPS nº 042453 série 00127/
SP, RG nº 25.583.016-6, CPF nº 150.548.698-08, do emprego em comissão de Diretor Divisão Administrativa de De-
senvolvimento Social, lotação DPMDS, nos termos 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 Vi-
gente, suplementadas se necessário.
Art. 3º.Cumpra-se.

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

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

CARLA DA SILVA REIS - Diretora do Departamento Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 01/06/2017.

PORTARIA Nº 207/2017
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas,  R 
E S O L V E :
Art. 1º - RETORNAR a partir de 1º de junho de 2017, a servidora pública a Sra. DÉBORA FERNANDA DA SILVA 
OLIVEIRA portadora do CTPS nº. 68734 série 00303/SP, R.G nº 45.462.837-7 e CPF nº. 370.482.408-90, ao emprego 
celetista permanente constante do Anexo I, da Lei nº 03/93 de Escriturária, com lotação no DpMF, cessando efeitos da 
Portaria nº 19, de 03 de janeiro de 2017, no que diz respeito a servidora.
Art. 2º - Cumpra-se. 

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

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal 

CARLA DA SILVA REIS - Diretora do Departamento Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 01/06/2017

PORTARIA Nº 208/2017
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, 
RESOLVE :
Art. 1º - RETORNAR a partir de 1º de junho de 2017, o servidor público o Sr. VALMIR JESUS DE OLIVEIRA da 
C.T.P.S. nº. 83113 série 27/SP, RG. nº. 17.701.981, CPF. nº 057.188.208-05, ao emprego celetista permanente constante 
do Anexo I, da Lei nº 03/93, de Motorista de Caminhão, com lotação no DpMT, cessando efeitos da Portaria nº 150, 
de 04 de abril de 2017.
Art. 2º - Cumpra-se. 

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

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal 

CARLA DA SILVA REIS - Diretora do Departamento Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 01/06/2017

PORTARIA Nº 209/2017
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, 
R E S O L V E :    
Art. 1º EXONERAR, a partir de 01/06/2017, o Sr. FRANCISCO VALDIR VITÓRIO DE LIMA portador CTPS nº 
71105 série 236/SP, RG nº 12.302.524-2, CPF nº 044.035.398-07, do emprego em comissão de Diretor Divisão de 
Esporte e Lazer, lotação DPMEL, nos termos 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 Vi-
gente, suplementadas se necessário.
Art. 3º.Cumpra-se.

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

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

CARLA DA SILVA REIS - Diretora do Departamento Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 01/06/2017.

PORTARIA Nº 210/2017
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, 
R E S O L V E :    
Art. 1º  EXONERAR, a partir de 01/06/2017, o Sr. NIVALDO AMARO DA SILVA portador CTPS nº 56972 série 033/
SP, RG nº 13.607.637 CPF nº 007.357.908-41, do emprego em comissão de Diretor Divisão de Infraestrutura Munici-
pal, lotação DPMSU, nos termos 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 Vi-
gente, suplementadas se necessário.
Art. 3º. Cumpra-se.

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

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

CARLA DA SILVA REIS - Diretora do Departamento Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 01/06/2017.

PORTARIA Nº 211/2017
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, 
CONSIDERANDO o Concurso Público nº 01/2016, Edital nº 001/2016, R E S O L V E:
Art. 1ºAUTORIZAR a contratação do Sr. DIOGO DA SILVA COIMBRA, portador da CTPS nº 046471 serie 319/
SP, RG nº 43.997.157-3 SSP/SP e do CPF nº 368.263.148-86, nos termos da Lei nº 03/93, Anexo I, pelo Regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, para exercer o emprego celetista permanente de Fiscal de Rendas, lotação 
DPMF, carga horária 40 horas semanais.
Art. 2º A despesa decorrente da contratação, correrá a conta das dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas 
se necessário. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

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

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

CARLA DA SILVA REIS - Diretora do Departamento Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 01/06/2017.

Atividade: 10.301.0013.2.004 – Manutenção das atividades executivas – Tesouro
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 –Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – ficha 250 ...............
.........................   R$ 50.000,00
02.13.04     - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA ODONTO-

LÓGICA
Atividade: 10.301.0013.2.004 – Manutenção das atividades executivas – Tesouro
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – ficha 258.........................   R$ 50.000,00
Elemento de Despesa: 
3.3.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  - ficha 259.............................     R$ 50.000,00
02.13.06 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PRONTO ATENDIMENTO
Atividade: 10.302.0013.2.004 – Manutenção das atividades executivas – Tesouro
Elemento de Despesa: 
3.3.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica ficha 274......................................... R$ 1.000.000,00 
TOTAL ....................................................................................................................R$ 2.000.000,00
Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes da redução da seguinte dotação 
do orçamento vigente:
02.00.00    - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
0213.00     - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                 
02.13.06   - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PRONTO ATENDIMENTO
Atividade: 10.302.0013.2.004 – Manutenção das atividades executivas – Tesouro
Elemento de Despesa: 
3.1.90.11.00 – Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil- ficha 269.......................................... R$ 2.000.000,00
Art. 3º. – Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO, 30 de junho de 2017.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

JURACY LOPES CÂMARA - Diretor do Departamento Municipal de Finanças
Registrado e Publicado na Prefeitura em 30/06/2017

D E C R E T O Nº 1.819 DE 30 DE JUNHO DE 2017
(Projeto de Lei nº 35, de 07/06/2017 – Autógrafo nº 1948, de 30/06/2017- Lei nº 1923, de 30/06/2017)
O Prefeito Municipal de Alumínio, usando as atribuições que lhe são conferidas, 
D E C R E T A :
Art.1º - Fica aberto na Contadoria Municipal, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 580.000,00 (quinhentos e 
oitenta mil reais), para suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente:
 02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
 02.11.00 – DEPARTEMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 02.11.01 – DIRETORIA E DEPENDENCIAS
Atividade: 15.452.0011.2.058 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa: 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – ficha 199 ....................................... R$ 580.000,00.
TOTAL ............................................................................................................ R$ 580.000,00
Art. 2º -O crédito aberto no artigo 1°, será coberto com recursos provenientes da redução da seguinte dotação do or-
çamento vigente:
02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO 
02.12.00 – DEPARTEMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS
02.12.01 – DIRETORIA E DEPENDENCIAS
Projeto: 15.451.0011.1.069 – PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - BAIRRO AREIA BRANCA 
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e instalações – ficha 218............ R$ 580.000,00
TOTAL ............................................................................................................ R$ 580.000,00
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO, 30 de junho de 2017.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

JURACY LOPES CÂMARA - iretor do Departamento Municipal de Finanças
Registrado e Publicado na Prefeitura em 30/06/2017

D E C R E T O   Nº 1.820, DE 03 DE JULHO DE 2017
(Projeto de Lei nº 39, de 30/06/2017 – Autógrafo nº 1949, de 30/06/2017- Lei nº 1.924, de 03/07/2017)

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADO PELA LEI Nº 
1.924/2017.
O Prefeito Municipal de Alumínio, usando as atribuições que lhe são conferidas, pela legislação em vigor,
D E C R E T A :
Art. 1º. Fica aberto na Contadoria Municipal um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 108.250,00 (cento e 
oito mil duzentos e cinquenta reais),  suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente: 
01.00.00 – CÂMARA MUNICIPAL   
01.02.00  - SECRETARIA DA CÂMARA 
Atividade: 01.031.0001.2.002– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – ficha nº 07..........   R$ 30.000,00
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serviços terceiros pessoa jurídica – 
ficha nº 9  ................................................................................................................R$ 78.250,00
TOTAL ....................................................................................................R$ 108.250,00
Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes da redução da seguinte dotação 
do orçamento vigente:
01.00.00    - CÂMARA MUNICIPAL
01.01.00     - CORPO LEGISLATIVO                                                               
Atividade: 01.031.0001.2.002 – Manutenção das atividades legislativa
Elemento de Despesa: 3.1.90.11.00–Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil-
Ficha nº 01............................................................................................................... R$ 73.550,00
Elemento de Despesa: 3.1.90.13.00–Obrigações Patronais-
Ficha nº 02............................................................................................................... R$ 34.700,00
TOTAL ....................................................................................................R$ 108.250,00
Art. 3º. – Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO, 03 de julho de 2017

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

JURACY LOPES CÂMARA - Diretor do Departamento Municipal de Finanças
Registrado e Publicado na Prefeitura em 03/07/2017

PORTARIA Nº 206/2017
Portarias


