
 Alumínio, 15 de Dezembro de 2017

JORNAL OFICIAL
MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO - SP ANO VIII -  Edição nº 23

Distribuição gratuita Orgão Oficial da Prefeitura

L E I Nº 1.951, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017
(Projeto de Lei nº 71, de 10/11/2017 – Autógrafo nº 1977, de 05/12/2017)

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIO COM O ESTADO DE SÃO PAU-
LO, POR MEIO DA SECRETÁRIA DA SEGURANÇA PÚBLICA, E DO DEPARTAMENTO ESTADUAL  DE 
TRÂNSITO – DETRAN, OBJETIVANDO DISCIPLINAR AS ATIVIDADES PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂN-
SITO BRASILEIRO.
O Prefeito de Alumínio, no uso das suas atribuições  legais que lhe são conferidas, Faz saber que a Câmara 
Municipal de Alumínio aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 
Art. 1º -  Fica o poder Executivo do Município de Alumínio autorizado a celebrar convênio, com o Estado de 
São Paulo, através  da  Secretária  de  Segurança Pública e do Departamento Estadual  de Trânsito – DE-
TRAN, objetivando disciplinar as atividades previstas no  Código de Trânsito Brasileiro, podendo ser delegada 
as competências de trânsito atribuídas ao Município pela Lei 9.503 de 23 de setembro  de  1997, cuja minuta 
do convênio segue anexa.
Art. 2° -  Para despesas eventualmente decorrentes da presente lei e da execução do convênio, correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário 
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua  publicação,  revogadas  as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 06 de dezembro de 2017.
 
ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Prefeitura em 06/12/2017

MINUTA DE CONVÊNIO
Convênio que entre si celebram o ESTADO DE SÃO PAULO, por meio da Secretaria da Segurança Pública e 
do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, e o MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO objetivando disciplinar as 
atividades previstas no Código de Trânsito Brasileiro.
Aos       dias do mês de            de 201 , o Estado de São Paulo, doravante designado ESTADO, por meio da 
Secretaria da Segurança Pública, neste ato representada pelo Titular da Pasta, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e do DE-
TRAN neste ato representado pelo seu Diretor Presidente, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nos termos do Decreto 
59.215, de 21 de maio de 2013 e da Lei Complementar nº 1.195, de 17 de janeiro de 2013, e o Município de 
Alumínio, representado pelo Prefeito Municipal, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante designado MUNICÍ-
PIO, com base nos ditames constitucionais e legais vigentes, e no artigo 25 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, por esta e na melhor forma de direito, celebram o presente 
Convênio, na conformidade com as cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto
Este convênio tem por objeto a delegação ao ESTADO para o exercício das competências que a Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, atribuiu ao MUNICÍPIO.
CLÁUSULA SEGUNDA - Das Competências Delegadas
Para a execução deste ajuste o MUNICÍPIO delega ao ESTADO o exercício das atribuições a seguir discrimina-
das, constantes do artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro:

I - inciso II - operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais e promover o desenvolvimento da circulação 
e da segurança de ciclistas;
II - inciso III - operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;
III - inciso VI - executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis, por infra-
ções de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, no exercício regular do Poder de Polícia 
de Trânsito;
IV - inciso VII - aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de circulação, estaciona-
mento e parada prevista neste Código, notificando os infratores;
V - inciso VIII - fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a infrações 
por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar os infratores;
VI - inciso IX - fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 95, aplicando as penalidades previstas;
VII - inciso XII - credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos servi-
ços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível;
VIII - inciso XVI - planejar e implantar medidas para redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego, 
com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes;
IX - inciso XVII - registrar e licenciar, na forma da legislação, ciclomotores, veículos de tração e propulsão huma-
na e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades decorrentes de infrações;
X - inciso XVIII - conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal;
XI - inciso XXI - vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requi-
sitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos.
CLÁUSULA TERCEIRA - Do Exercício das Competências
Ao ESTADO, além das atribuições delegadas, caberá exercer as demais competências próprias como previsto 
na legislação de trânsito, inclusive aplicar a pena de multa de trânsito e proceder à sua arrecadação, respeitada 
a competência municipal prevista na Cláusula Sexta.
CLÁUSULA QUARTA - Dos Recursos Humanos e Materiais
Os recursos humanos e materiais a serem disponibilizados pela Polícia Militar do Estado de São Paulo e pelo 
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, durante a vigência deste convênio, serão unicamente aqueles já 
em disponibilidade no MUNICÍPIO convenente, na data da assinatura deste instrumento.
Parágrafo único - Visando ao maior aproveitamento dos recursos humanos e materiais alocados pelo ESTADO, 
o MUNICÍPIO, quando solicitado, colocará à disposição dos Órgãos envolvidos servidores para prestação de 
serviços administrativos e recursos necessários ao bom desempenho dos serviços e execução deste Convênio.
CLÁUSULA QUINTA - Das Áreas de Colidência e da Colaboração Mútua
Os órgãos de trânsito do ESTADO, através do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN e suas Circuns-
crições Regionais de Trânsito - CIRETRANs, bem como o do MUNICÍPIO, deverão eliminar áreas de colidência 
em suas atividades, colaborando para o aperfeiçoamento das mesmas, a fim de implementar uma integração 
operacional, visando a arrecadação dos débitos originários de multas por ocasião de licenciamento dos veículos, 
registrados em quaisquer municípios do Estado de São Paulo, bem como para proporcionar o pronto acesso aos 
cadastros de veículos, condutores e multas, sempre que necessário.
CLÁUSULA SEXTA - Da Arrecadação das Multas
O MUNICÍPIO opta por promover, privativamente, como receita própria, a arrecadação do valor das multas 
previstas na legislação de trânsito por infrações praticadas no uso das vias terrestres do território municipal, 
relacionadas na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro.
Parágrafo único - As atuações lavradas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, em talonário do Depar-
tamento Estadual de Trânsito - DETRAN deverão ser encaminhadas semanalmente à Municipalidade, para o 
processamento e arrecadação.
CLÁUSULA SÉTIMA - Do Valor
O presente Convênio é celebrado sem qualquer ônus para o ESTADO, que se obriga, por meio da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo e do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, a disponibilizar e utilizar apenas 
e tão-somente os recursos humanos e materiais nesta data existentes no MUNICÍPIO, a fim de evitar que as 
atividades operacionais sofram solução de continuidade, em face da vigência do Código de Trânsito Brasileiro, 
até a celebração de novo e mais abrangente convênio.
CLÁUSULA OITAVA - Da Vigência, da Rescisão e da Denúncia
O presente convênio vigorará por 5 (cinco) anos, contados da data de sua assinatura.
Parágrafo único - Este convênio, além da expiração natural de sua vigência, poderá ser rescindido por infração 
legal ou descumprimento de suas cláusulas, ou denunciado, por desinteresse unilateral ou consensual, median-
te aviso escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA NONA - Da Revisão e do Aditamento
Havendo legislação superveniente, este convênio poderá ser revisado ou aditado, mediante solicitação dos 
partícipes.
CLÁUSULA DÉCIMA - Da Gratificação
Poderá ser atribuído pelo MUNICÍPIO, aos militares do Estado disponibilizados para o exercício das atividades 
desenvolvidas no âmbito do Sistema Nacional de Trânsito, o pagamento de gratificação mensal, a título de pró-
-labore, nos termos da Lei Municipal nº 1128, de 05 de dezembro de 2008.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Disposições Comuns
As dúvidas que eventualmente surgirem na execução do presente convênio, assim como as divergências e 
casos omissos, serão dirimidos por via de entendimento entre os partícipes, ouvidos os órgãos envolvidos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Do Foro
Fica eleito o Foro da Comarca da Capital para dirimir as questões decorrentes da execução deste convênio, que 

Leis

Errata de Publicação
Na Portaria nº 338/2017 publicada no Jornal Oficial Edição nº 22- Ano VIII de 30 de novembro de 2017. 
LEIA-SE:

PORTARIA Nº. 338/2017
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são con-
feridas, 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;RESOLVE:
Art.1ºDESIGNAR, a servidora celetista permanente Sra. IZILDA DE ALMEIDA portadora da C.T.P.S. 
nº. 57996 série 442/SP, R.G. nº 10.600.401, C.P.F. nº. 020.901.498-36, para responder pelo emprego 
celetista permanente de Escriturário, lotação no DpMA, carga horária 40 horas semanais, enquanto 
a titular do emprego Sra. Débora Fernanda da Silva de Oliveira permanecer em licença maternidade.
Art.2ºA substituta fará jus à diferença de salários enquanto perdurar a substituição, a título de gratifica-
ção, não se incorporando ao salário base inicial, exceto para os efeitos trabalhistas especificados na 
Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 3ºA servidora desenvolverá suas funções na secretaria da Junta Militar em Alumínio.
Art. 4º  Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 22 de novembro de 2017.
ANTONIO PIASSENTINI- Prefeito Municipal
ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 22/11/2017
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não forem resolvidas na forma prevista na Cláusula Décima Primeira.
E, por estarem certos e ajustados, foi lavrado este instrumento em 3 vias originais, digitadas apenas no anverso, 
assinada a última folha e rubricadas as anteriores, ficando 2 vias com o ESTADO e a outra com o MUNICÍPIO, tudo 
na presença de duas testemunhas abaixo, para que surtam todos os efeitos legais.

Secretário da Segurança Pública - Diretor Presidente do DETRAN

Prefeito Municipal

TESTEMUNHAS: _____________________________      ________________________________
                            Nome:                                             Nome:
                            RG:                                             RG:
                            CPF:                                              CPF:

L E I  Nº  1.952, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017
 (Projeto de Lei nº 73, de 23/11/2017 – Autógrafo nº 1978, de 05/12/2017)

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO A CONTRATAR COM A DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM OUTORGA DE GARANTIA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Alumínio, usando as atribuições que lhe são conferidas, pela legislação em vigor, faz saber 
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Chefe do Executivo do Município de Alumínio autorizado a celebrar com a DESENVOLVE SP - 
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, operações de crédito até o montante de R$ 250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil reais), destinadas a aquisição de veículos para a frota municipal no âmbito da Linha Frota 
Nova Municípios, cujas condições encontram-se previstas no artigo 2º desta Lei, observada a legislação vigente, 
em especial as disposições da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.
Art. 2º - As operações de crédito de que trata o art. 1º desta Lei subordinar-se-ão às seguintes condições gerais:
a)a taxa de juros do financiamento é a de 9,5% ao ano, calculada pro rata die, acrescida de atualização monetária 
do IPCA, ou aquele que venha a substituí-lo no caso de sua extinção, pagáveis inclusive durante o prazo de carên-
cia, à Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo.
b)o prazo total de financiamento será de até 72 (setenta e dois) meses, contados a partir da assinatura do contrato 
de financiamento, sendo de até 6 (seis) meses o prazo de carência com juros pagos trimestralmente.
c)a participação do Município, a título de contrapartida, só será requerida caso o valor do objeto do financiamento 
ultrapasse o limite do valor a ser contratado neste financiamento.
§ 1º - A taxa de juros prevista no item “a” deste artigo será reduzida a 0% (zero por cento) ao ano, calculada pro 
rata die, desde que adimplente o Município, acrescida de atualização monetária pela variação mensal do IPCA e 
calculada pro rata die, ou aquele que venha a substituí-lo no caso de sua extinção, devidos inclusive durante o 
prazo de carência do financiamento.
Art. 3º - Fica o Município autorizado a oferecer a vinculação em garantia das operações de crédito, por todo o tempo 
de vigência dos contratos de financiamento e até a liquidação total da dívida, sob a forma de Reserva de Meio 
de Pagamento, das Receitas de Transferências oriundas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e Serviços – ICMS (art. 158 inciso IV da CF) e do Fundo de Participação dos Municípios – FPM (art. 
159, inciso I, alínea b da CF), cumulativamente ou apenas um destes, em montante necessário e suficiente para a 
amortização das parcelas do principal e o pagamento dos acessórios da dívida.
Parágrafo Único - As receitas de transferências sobre as quais se autoriza a vinculação em garantia, em caso de 
sua extinção, serão substituídas pelas receitas que vierem a serem estabelecidas constitucionalmente, indepen-
dentemente de nova autorização.
Art. 4º - O Chefe do Executivo do Município está autorizado a constituir a Desenvolve SP - Agência de Fomento do 
Estado de São Paulo como sua mandatária, com poderes irrevogáveis e irretratáveis, para receber junto às fontes 
pagadoras das receitas de transferências mencionadas no caput do art. 3º, os recursos vinculados, podendo utilizar 
esses recursos no pagamento do que lhe for devido por força dos contratos a que se refere o art. 1º.
Parágrafo Único - Os poderes mencionados se limitam aos casos de inadimplemento do Município e se restringem 
às parcelas vencidas e não pagas.
Art. 5º - Fica o Município autorizado a:
a) participar e assinar contratos, convênios, aditivos e termos que possibilitem a execução da presente Lei.
b) aceitar todas as condições estabelecidas pelas normas da Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de 
São Paulo, referentes às operações de crédito, vigentes à época da assinatura dos contratos de financiamento.
c) aceitar o foro da cidade de São Paulo para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes da execução dos con-
tratos.
Art. 6º - Os orçamentos municipais consignarão, obrigatoriamente, as dotações necessárias às amortizações e 
aos pagamentos dos encargos anuais, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro.
Art. 7º - Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos especiais destinados a fazer face aos pagamentos de 
obrigações decorrentes das operações de crédito ora autorizadas.
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 06 de dezembro de 2017.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

JURACY LOPES CÂMARA - Departamento Municipal de Finanças
Registrada e Publicada na Prefeitura em 06/12/2017

L E I  Nº  1.953, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017
(Projeto de Lei nº 12/2017L – Autoria da mesa da Câmara Municipal – Autógrafo nº 1979, de 05/12/2017)

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE ABONO DE EMERGÊNCIA AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE ALUMÍNIO
O Prefeito Municipal de Alumínio, usando as atribuições que lhe são conferidas, pela legislação em vigor, Faz saber 
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica concedido aos servidores da Câmara Municipal de Alumínio, um abono salarial de emergência, no valor 
de R$ 1000,00 (mil reais), exclusivamente para o mês de dezembro de 2017. 
Art. 2º As despesas decorrentes com a execução desta Lei, correrão à conta de dotações próprias do orçamento 
vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 11 de dezembro de 2017.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Prefeitura em 11/12/2017

L E I  Nº 1.954 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017.

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO – SP PARA O PERÍODO DE 2018 A 
2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito do Município de Alumínio, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, Faz saber que a Câma-
ra Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2018-2021, em cumprimento ao disposto no 
inciso I, § 1º do art. 165, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas, objetivos, indica-
dores, valores e metas da administração pública municipal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes 
e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos Anexos I a VII, integrantes desta Lei, 
denominados:
I – Anexo I – Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais;
II – Anexo II – Descrição dos Programas Governamentais, Metas e Custos;
III – Anexo III – Unidades Executoras e Ações voltadas ao desenvolvimento do Programa Governamental;
IV – Anexo IV – Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras;
V – Anexo V – LDO – Descrição dos Programas Governamentais, Metas e Custos para o exercício de 2018;
VI - Anexo VI – Unidades Executoras e Ações voltadas ao desenvolvimento do Programa Governamental para o 
exercício de 2018; e
VII – Anexo VII – Programas e Metas da Gestão Pública Municipal – PPA 2018-2021.
Parágrafo único O disposto nesta Lei compreende todos os órgãos da administração direta e indireta dos poderes 
Executivo e Legislativo.
Art. 2º As diretrizes a serem observadas no quadriênio, norteadoras da execução dos programas e ações a cargo 
dos órgãos municipais, deverão ser orientadas para os seguintes macro-objetivos.
I – Desenvolvimento Econômico, com objetivo de reduzir da dependência econômica da CBA, ampliar continu-
amente a geração de emprego e renda, desenvolvimento da vocação industrial do município e otimização dos 
esforços de qualificação de mão de obra e ensino profissionalizante, através do programa:
a) Programa Desenvolvimento Econômico.
II – Desenvolvimento Social, cujos objetivos são a ampliação do atendimento da Educação Infantil, a melhoria dos 
resultados do IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, a redução da taxa de analfabetismo, criação 
e implantação de política de esportes e de cultura, prover condições adequadas ao processo educacional, amplia-
ção do atendimento da assistência social, em conformidade com a Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, evo-
lução da emancipação da população atendida pela assistência social, ampliação da cobertura da Atenção Básica, 
e redução da mortalidade infantil e materna, através dos programas:
a) Programa Educação efetiva para uma Cidade Feliz;
b) Programa Saúde efetiva para uma Cidade Feliz; e
c) Programa Assistência Social para uma Cidade Feliz.
III – Desenvolvimento Urbano, cujos objetivos são otimizar a iluminação pública, frente aos custos do serviço, 
melhorar a relação custo-benefício dos serviços de transporte público, otimizar o gasto público e melhorar a gestão 
dos resíduos sólidos urbanos, ampliação do investimento em elementos estruturadores do tecido urbano, investir 
em espaços públicos e áreas de lazer, definição de políticas setoriais ausentes (PMSB – Plano Municipal de Sa-
neamento Básico, PLHIS – Plano Local de Habitação de Interesse Social), melhoria das condições de drenagem 
urbana, implantação de programa de regularização fundiária, através dos programas:
a) Programa Serviços Urbanos para uma Cidade Feliz; e
b) Programa Regularização Fundiária.
IV – Desenvolvimento Ambiental, cujos objetivos são a articulação dos esforços de educação ambiental com a 
Educação e gestão de resíduos sólidos, a otimização do gasto público e melhorar a gestão dos resíduos sólidos 
urbanos, através dos programas:
a) Programa Educação para uma Cidade Feliz; e
b) Programa Serviços Públicos para uma Cidade Feliz.
V – Desenvolvimento Institucional, cujos objetivos são compromisso com o equilíbrio fiscal e atendimento dos limi-
tes legais de gastos, otimização da fiscalização da ocupação urbana, provisão de adequadas condições de atuação 
à gestão pública, ampliação da atuação e efetividade de conselhos municipais, através do programa:
a) Programa Gestão Pública efetiva para uma Cidade Feliz.
Art. 3º Os programas a que se refere o artigo 2º desta Lei constituem o elemento de integração entre os objetivos 
do Plano Plurianual, as prioridades e metas nas leis de diretrizes orçamentárias e as programações estabelecidas 
nos orçamentos anuais correspondentes aos exercícios abrangidos pelo período do Plano.
§ 1º A relação dos programas e ações para o quadriênio 2018 a 2021 e a sua vinculação aos macro-objetivos do 
Governo constam do Anexo II e III, respectivamente.
§ 2º O programa Gestão Pública efetiva para uma Cidade Feliz terá como iniciativas prioritárias:
a)Atualização da planta genérica de valores do município;
b)Realização de recadastramento imobiliário de todo o município;
c)Aprimoramento da fiscalização dos tributos municipais a fim de reduzir a evasão fiscal;
d)Manutenção dos valores de taxas, tarifas e contribuições municipais ao nível de custeio efetivo dos serviços 
prestados;
e)Capacitação contínua dos servidores municipais para melhoria do atendimento e da produtividade geral da ad-
ministração municipal;
f)Busca de experiências em gestão pública aplicáveis ao município noutros entes da federação;
g)Aprimoramento das ferramentas de transparência utilizadas no município;
h)Adequação dos editais de licitação a uma política de compras sustentáveis, privilegiando produtos e fornecedo-
res compromissados com a preservação do meio ambiente, a promoção do desenvolvimento social e o compro-
misso ético em seus negócios;
i)Assessoramento aos conselhos municipais na execução de seus trabalhos e qualificação de seus membros;
j)Implantação de avaliação de desempenho para os servidores do município;
k)Redução das despesas de custeio do município com serviços de limpeza, conservação, vigilância, guarda patri-
monial, dentre outros;
l)Padronização de equipamentos mobiliários e eletrônicos utilizados pela administração municipal;
m)Padronização de produtos, insumos e materiais utilizados pelos departamentos;
n)Gestão contínua do estoque de produtos para redução de custos; e
o)Aprimorar a articulação política para busca recursos de emendas parlamentares ou de programas específicos 

da união e do estado.
§ 3º O programa Educação efetiva para uma Cidade Feliz terá como iniciativas prioritárias:
a)Matricular todas as crianças em idade escolar na rede municipal;
b)Ampliar o ensino em tempo integral nas escolas municipais, conforme as condições de custeio, prioritaria-
mente nas unidades de educação infantil, triplicando o número de matrículas;
c)Selecionar e divulgar tecnologias educacionais, assegurada a diversidade de métodos e propostas peda-
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3gógicas;
d)Reduzir a retenção escolar para 5%, assegurando programas de recuperação paralela;
e)Ampliar a adequação das unidades escolares à norma técnica de acessibilidade para permitir o acesso livre a 
quaisquer alunos, conforme as condições de custeio;
f)Utilizar a base de dados do Cadastro Único gerida pelo Departamento de Desenvolvimento Social (busca ativa), 
a fim de ampliar o número de matrículas para Educação de Jovens e Adultos;
g)Integrar 25% dos alunos da educação de jovens e adultos a cursos de capacitação profissional realizados pelo 
município;
h)Ampliar as unidades atendidas pelo projeto Minha Pequena Horta na Escola;
i)Utilizar os alimentos produzidos no projeto Minha Pequena Horta na Escola na merenda escolar, para completar 
o processo de aprendizado nutricional das crianças;
j)Capacitação constante dos profissionais da educação, tanto professores quanto os profissionais de apoio, incluin-
do temas transversais como meio ambiente e nutrição;
k)Expandir as escolas de esportes nos espaços esportivos do município;
l)Utilização das aulas das escolas de esportes como complemento escolar, no contra turno dos alunos;
m)Buscar parceria com a iniciativa privada para a realização de projetos esportivos;
n)Utilizar as aulas da escola de música como complemento escolar, no contra turno dos alunos;
o)Buscar parceria com a iniciativa privada para a realização de projetos culturais;
p) Buscar parcerias para ampliar projetos de capacitação de educação ambiental, priorizando a preservação e 
qualidade dos recursos hídricos e o adequado manejo dos resíduos sólidos;
q) Desenvolvimento de projetos de educação ambiental para públicos específicos fora da escola;
r) Oferecer aulas de instrumentos utilizáveis na banda marcial;
s) Identificar a viabilidade de uso de recursos de incentivo fiscal para reativação do cinema;
t) Criação de novos espaços verdes na área urbana do município;
u) Reativação do viveiro municipal de mudas de espécies nativas, hortaliças e ervas medicinais;
v) Revitalização dos parques, praças e jardins existentes; e
w) Utilização do plantio de árvores nas canteiro de avenidas, praças, parques e jardins do município como modelo 
de incentivo à população para programas de arborização.
§ 4º O programa Saúde efetiva para uma Cidade Feliz terá como iniciativas prioritárias:
a) Elaboração do Plano Municipal de Saúde em parâmetros de legislação;
b) Ampliação do atendimento da atenção básica em bairros com dificuldade de acesso à rede municipal;
c) Registro adequado da produção de serviços da saúde nos sistemas do Sistema Único de Saúde – SUS;
d) Adesão aos programas do SUS que efetuem repasses financeiros e cujas políticas já estão em execução;
e) Implantar a Estratégia da Saúde da Família em pelo menos uma unidade de saúde;
f) Estudo da viabilidade de transformação do Pronto Atendimento em Unidade de Pronto Atendimento, a fim de 
acessar os repasses financeiros do SUS para o custeio da unidade;
g) Implantar o Centro de Controle de Zoonoses – CCZ;
h) Busca de parcerias com instituições não governamentais para implantação de política de adoção de animais;
i) Estruturação e regramento do processo de distribuição e custeio de medicamento que não integram a lista pa-
drão do SUS e do município envolvendo, quando necessário, o Departamento de Assistência Social e registros do 
Cadastro Único;
j) Atuação conjunta com os departamentos de Assistência Social e Esportes na promoção de Saúde Preventiva; e
k) Realização das campanhas de prevenção à saúde em espaços e instituições alternativas, tais como clubes, 
igrejas, sindicatos, etc.
§ 5º O programa Assistência Social para uma Cidade Feliz terá como iniciativas prioritárias:
a) Adesão aos programas do Sistema Único de Assistência Social – SUAS que efetuam repasses financeiros ao 
município e cujas políticas já são executadas;
b) Manutenção da atualização da base de dados do Cadastro Único;
c) Completar quadro de servidores da equipe técnica do Centro de Referência em Assistência Social – CRAS;
d) Instituição do CRAS itinerante para acessar bairros sem cobertura atual, nos próprios municipais ou de institui-
ções parceiras;
e) Utilização da rede de educação e saúde para distribuição do programa Viva Leite;
f) Utilização da base de dados do Cadastro Único para selecionar os programas de capacitação conforme o perfil 
profissional do município;
g) Articulação da expansão de programas das escolas de esportes e cultura com os Departamentos competentes, 
vinculando a seleção dos alunos à vulnerabilidade social da região;
h) Realização de eventos de convivência para o público jovem do município, em parceria com outros departamen-
tos (esporte, cultura, educação, etc.);
i) Ampliação dos eventos de convivência para crianças e idosos nos bairros não atendidos, utilizando os próprios 
municipais ou instalações de instituições parceiras;
j) Desenvolvimento de nova estratégia de comunicação para departamentos e públicos específicos;
k) Busca de instituições estruturadas para abrigamento de mulheres em situação de risco, para a realização de 
convênio com o município; e
l) Busca de instituições estruturadas para atendimento de dependentes químicos, para a realização de convênio 
com o município.
§ 6º O programa Serviços Públicos para uma Cidade Feliz terá como iniciativas prioritárias:
 a) Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico;
b) Monitoramento do atendimento dos investimentos e metas previstos no contrato de concessão dos sistemas de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário;
c) Manutenção e aprimoramento dos serviços contratados de manutenção, limpeza e conservação de áreas pú-
blicas;
d) Adequação de prédios e praças públicas à norma de acessibilidade para permitir o acesso livre a qualquer 
munícipe;
e) Elaboração de plano de investimentos em projetos estruturantes, a partir de recomendações do Plano Diretor 
Participativo e buscar recursos para sua viabilização;
f) Substituição das lâmpadas utilizadas na iluminação pública de ruas, avenidas e praças por modelos mais eco-
nômicos; 
g) Busca de recursos para a redução do consumo de energia junto aos programas de aumento de eficiência das 
distribuidoras de energia elétrica que atendem ao município;
h) Identificação das áreas de risco no município e sinalização conforme normas de segurança;
i) Realização de campanhas de coleta seletiva de resíduos sólidos, para redução do volume encaminhado para 
aterro sanitário e ampliação da reciclagem;
j) Dinamização da coleta seletiva em órgãos municipais;
k) Implantação de unidade piloto para compostagem de resíduos de poda;
l) Busca de parceria para reciclagem dos resíduos sólidos inertes produzidos no município;
m) Busca de recursos federais e estaduais para manutenção das vias públicas do município;
n) Elaboração e implantação do Plano Operacional do Transporte Coletivo;
o) Implantação de sistema de coleta e registro de reclamações sobre o transporte público, abastecimento de água 
e manutenção de estradas; e
p) Implantação de sistemática de fiscalização do sistema de transporte coletivo.
Continuação da Lei nº 1.954/2017 fls. 06
§ 7º O programa Desenvolvimento Econômico terá como iniciativas prioritárias:
a) Expansão da área industrial do município, com implantação de acesso e infraestrutura;
b) Reestruturação da sistemática de abertura de novas empresas para desburocratização total do processo;
c) Estabelecimento de convênios com órgãos de cadastro de empresas federais e estaduais para a disponi-
bilização de pontos de atendimento no município, ainda que com atendimento parcial;
d) Estudo da viabilidade de legislação com incentivos fiscais para novos empreendimentos e ampliação dos 
estabelecimentos já existentes, com prioridade para a expansão do comércio para outras regiões do municí-
pio e atividades turísticas na região da Represa de Itupararanga;
e) Utilização do programa de microcrédito em execução para incentivo de investimentos nos estabelecimen-

tos de micro e pequeno porte;
f) Elaboração e implantação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa;
g) Estímulo à formalização de negócios com uso de mão-de-obra feminina;
h) Utilização das compras da merenda escolar para incentivo da agricultura 
familiar;
i) Utilização do atendimento móvel do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE com 
agenda bimestral ou trimestral; e
j) Utilização da unidade móvel do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI ou do Serviço Social da 
Indústria – SESI nos bairros e com cursos de capacitação voltados à realidade do município, priorizando a qualifi-
cação das pessoas do Cadastro Único.
§ 8º O programa Regularização Fundiária terá como iniciativas prioritárias:
a) Criação, no âmbito do Plano Diretor, de zoneamento urbano do município compatibilizando, quando possível, 
as ocupações existentes;
b) Elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social, identificando áreas prioritárias para regularização 
em conformidade com a política habitacional e estabelecimento de áreas para provimento futuro de habitação de 
interesse social (HIS), de acordo com a demanda e sua previsão de crescimento;
c) Regularização dos imóveis de propriedade do município nos órgãos competentes;
d) Autuação dos loteadores e incorporadores que promoveram ocupação ilegal no município, com exigência do 
atendimento da legislação e de contrapartidas ao município;
e) Finalização do projeto habitacional em curso e viabilização junto aos órgãos executores;
f) Intensificação e otimização de processos de fiscalização em ocupações irregulares e ilegais; e
g) Inscrição do município em programas federais e estaduais de regularização fundiária.
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a modificar a unidade executora ou o órgão responsável por programas 
e ações e os indicadores e respectivos índices, bem como a adequar as metas físicas em função de modificações 
nos programas ditadas por leis, por leis de diretrizes e por leis orçamentárias e seus créditos adicionais.
Art. 5º Nas Leis Orçamentárias Anuais ou nas que autorizarem abertura de créditos adicionais, assim como nas 
Leis de Diretrizes Orçamentárias e nos créditos extraordinários poderão ser criados novos programas ou ações ou 
modificados os existentes, considerando-se, em decorrência, alterado o Plano Plurianual.
Parágrafo único De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as 
metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações 
efetivadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.
Art. 6º As estimativas das receitas e dos valores dos programas e ações constantes dos anexos desta Lei são 
fixadas exclusivamente para conferir consistência ao Plano, não se constituindo em limites para a elaboração das 
Leis de Diretrizes Orçamentárias, das Leis Orçamentárias anuais e das suas modificações.
Art. 7º Os quadros anexos à Lei Municipal nº 1.926, de 18 de julho de 2017, que dispõe sobre as diretrizes para a 
elaboração e execução da Lei Orçamentária do município de Alumínio para o exercício de 2018 e dá outras provi-
dências, ficam substituídos pelas Metas e Prioridades constantes dos Anexos V e VI desta Lei.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 12 de dezembro de 2017.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal 
Registrado e Publicado na Prefeitura em 12/12/2017

DECRETO Nº 1.868 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2017.
                       
DISPÕE SOBRE NORMAS RELATIVAS AO ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEI-
RA, PARA LEVANTAMENTO DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DO EXERCÍCIO DE 2017 – LEI COMPLE-
MENTAR Nº 101/00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
e Considerando o encerramento do exercício financeiro e o consequente levantamento do Balanço Geral, consti-
tuem providências que devam ser, previa e adequadamente ordenadas; Considerando o disposto nos artigos 34 
a 3 da Lei nº 4.320/64, artigo 7° da Lei 8.666/93, art. 42 da Lei Complementar nº 101/00- Lei de Responsabilidade 
Fiscal, Decreto Federal n° 182/96 e Decreto Estadual n° 40.444/95, anualmente  reeditados,  que diz textualmente  
que somente poderão ser inscritos em Restos a Pagar os valores  dos empenhos  liquidados  ate o final  do exer-
cício. DECRETA :
Art. 1° As requisições de compras de bens e serviços, estão suspensas a partir desta data, não se procederão mais 
empenhos, salvo em casos especiais, autorizados pelo Chefe do Executivo.
Art. 2° Somente poderão ser inscritos em restos a pagar do Exercício de 2017 os valores dos empenhos liquidados 
até 15 de dezembro de 2017. 
Parágrafo Único. As despesas empenhadas e não processadas, bem como as reservas efetuadas nas dotações e 
que não foram utilizadas deverão ser anuladas ate o dia 18 de dezembro, nos termos do artigo 38 da Lei 4.320/64.
Art. 3° A Diretoria Administrativa providenciará termo aditivo de prorrogação dos contratos vigentes de obras e 
serviços que ainda não foram concluídos, cujos prazos se encerram no final do corrente exercício.
Art. 4° Os referidos termos aditivos dos contratos prorrogados, poderão ser reempenhados no próximo exercício de 
2018, nos mesmos elementos de despesas. 
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, em 08 de dezembro de 2017.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

JURACY LOPES CAMARA - Diretor Depto. Municipal de Finanças
Registrado e Publicado na Prefeitura em 08/12/2017

Decretos

 PUBLICAÇÃO OFICIAL
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4 38ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2017 ÀS 18:00 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO DA DELEGACIA
VICE-PRESIDENTE: EDMO BOFETE

SECRETÁRIOS: GERALDO ATLETA, PROFª. MEIRE BARBOSA E RENATINHO WATANABE 
VEREADORES PRESENTES: DR. ALEXANDRE AMARAL, CARLOS NATAL, BENGALA E BETO

EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO

- Recebimento do projeto de lei nº 75/2017 que institui o Plano Diretor Participativo de Alumínio e dá outras 
providências
- Recebimento das respostas dos requerimentos nºs 591, 594, 595, 598, 599, 600, 603,604, 605, 606, 607, 
608, 615, 616,  de 2017 que estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara Municipal.

EXPEDIENTE RECEBIDO DO LEGISLATIVO
- Recebimento da MOÇÃO Nº 11  / 2017 de CONGRATULAÇÕES AO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E 
DE NOTAS DE ALUMÍNIO E AO JUIZ DE PAZ BENEDITO DIAS
- Recebimento da Moção  nº 12/2017 de Aplausos a Comissão  “Alumi Pesca Itupararanga” pela organiza-
ção do evento em comemoração ao 19º Aniversário da APA- Itupararanga.
Recebimento do projeto de lei nº 13/2017-L que dispõe sobre denominação de logradouro público que 
especifica

Requerimentos
- Requerimento nº 657/2017, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre a instalação de 
estacionamento público na Avenida Antônio de Castro Figueirôa, Santa Luzia. 
- Requerimento nº 658/2017, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer informações sobre bueiro 
entupido na Rua José Cerione (arquivado).
- Requerimento nº 659/2017, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer informações sobre limpeza de 
terreno na Rua João Martins.
- Requerimento nº 660/2017, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre atendimento do 
corpo de bombeiros.
- Requerimento nº 661/2017, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre implantação de 
sistema de “ guard rail”.
- Requerimento nº 662/2017, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre alteração no local 
de ponto de ônibus em frente ao Sesi.
- Requerimento nº 663/2017, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre possibilidade do 
executivo implantar projeto de lei disciplinando a utilização de caçambas.
- Requerimento nº 664/2017, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações à Sabesp sobre observa-
ção das regras da NR33.
- Requerimento nº 665/2017, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre afundamento no 
asfalto na rua Ceará.
- Requerimento nº 666/2017, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre restabelecer o 
acesso ao Cruzeiro da Comunidade Santa Cruz.
- Requerimento nº 667/2017, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre construção de 
instrumentos de recreação na escola Engº . Antônio de Castro Figueiroa.
- Requerimento nº 668/2017, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre colocação de fecha-
duras e troca de portas na escola Engº . Antônio de Castro Figueiroa.
- Requerimento nº 669/2017, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre o transporte de 
alunos para aulas de reforço na escola Engº . Antônio de Castro Figueiroa.
- Requerimento nº 670/2017, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre manutenção no 
sistema hidráulico na escola Engº . Antônio de Castro Figueiroa.
- Requerimento nº 671/2017, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre aumento dos muros 
na escola Engº . Antônio de Castro Figueiroa.
- Requerimento nº 672/2017, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre renovação do acer-
vo da biblioteca da escola Engº . Antônio de Castro Figueiroa.
- Requerimento nº 673/2017, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre manutenção do 
sistema elétrico da escola Engº . Antônio de Castro Figueiroa.
- Requerimento nº 674/2017, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre ampliação do refei-
tório da escola Engº. Antônio de Castro Figueiroa.
- Requerimento nº 675/2017, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre ampliação do refei-
tório da escola Engº . Antônio de Castro Figueiroa.
- Requerimento nº 676/2017, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre instalação de toldo 
na escola Vicente Botti.
- Requerimento nº 677/2017, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre árvore com risco de 
queda na rua Benedito Vieira, número 196, bairro Itararé.
- Requerimento nº 678/2017, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre inundação na Rua 
Alberto Bertelli.
Requerimento nº 679/2017, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer informações sobre concessão 
de licenças de taxi.
- Requerimento nº 680/2017, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre manutenção e 
reposição dos pisos da escola Vicente Botti.
- Requerimento nº 681/2017, de autoria de todos os vereadores, requerem informações sobre gratuidade 
do transporte público aos idosos e deficientes.
- Requerimento nº 682/2017, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer informações sobre vazamento 
de água na Rua José Lourenço.

Indicações
- INDICAÇÃO Nº   277/2017, de autoria do edil Edmo Bofete, solicita implantar poste com luminária na 
Travessa Santa Cruz, no Bairro Itararé.
- INDICAÇÃO N.º  278 /2017, de autoria do edil Edmo Bofete, de autoria do edil Edmo Bofete, solicita pavi-
mentação ou calçamento na Travessa Santa Cruz , no Bairro Itararé.
- INDICAÇÃO N. ° 280/2017, de autoria do edil Edmo Bofete, solicita a colocação de lombada na Rua Rio 
Grande do Sul, próximo a confluência com as ruas Espirito Santo, Marcolino Tavares e Andrelino de Jesus 
– Vila Brasilina.
- INDICAÇÃO N. ° 281/2017, de autoria do edil Edmo Bofete,solicita a colocação de sinalização referente a 
preferencia e sinalização de “PARE”, tanto vertical como horizontal, na confluência das ruas Rio Grande do 
Sul, Espirito Santo, Marcolino Tavares e Andrelino de Jesus – Vila Brasilina.
- INDICAÇÃO N.º 282/2017, de autoria do edil Edmo Bofete,Solicita troca dos vidros danificados na Escola 
Municipal Eng.º. Antônio de Castro Figueiroa.
- INDICAÇÃO N. ° 283/2017, de autoria do edil Edmo Bofete, solicita a colocação de lombada na Rua dos 
Carvalhos, próximo ao número 410 – Jardim Olidel.
- INDICAÇÃO N.º 284/2017, de autoria do edil Edmo Bofete,- Solicita que seja realizada a retirada de entu-
lhos nas dependências da Escola Municipal Eng.º. Antônio de Castro Figueiroa.
INDICAÇÃO N.º 285/2017, de autoria do edil Edmo Bofete,Solicita reforma para conter infiltrações na 
Escola Municipal Eng.º. Antônio de Castro Figueiroa.
- INDICAÇÃO N.º 286/2017, de autoria do edil Edmo Bofete,Solicita reforma dos quadros negros da 
Escola Municipal Eng.º. Antônio de Castro Figueiroa.
- INDICAÇÃO N.º  287/2017, de autoria do edil Edmo Bofete, Solicita instalação de um laboratório de 

ciências na Escola Municipal Eng.º. Antônio de Castro Figueiroa.
- INDICAÇÃO N.º 288/2017, de autoria do edil Edmo Bofete,- Solicita que seja realizada reparos no muro 
do estacionamento da Escola Municipal Eng.º. Antônio de Castro Figueiroa.
- INDICAÇÃO N.º 289/2017, de autoria do edil Edmo Bofete,- Solicita que seja realizada revisão do quadro 
de funcionários ligados a limpeza e Inspetoria de Alunos da Escola Municipal Eng.º. Antônio de Castro 
Figueiroa.
- INDICAÇÃO N.º  290/2017, de autoria do edil Edmo Bofete, Solicita melhorias na qualidade da internet da 
Escola Municipal Eng.º. Antônio de Castro Figueiroa.
- INDICAÇÃO N.º 291/2017, de autoria do edil Edmo Bofete,- Solicita que seja realizada troca das carteiras 
escolares antigas da Escola Municipal Eng.º. Antônio de Castro Figueiroa. 
- INDICAÇÃO N.º 293/2017(arquivada)
- INDICAÇÃO N.º 293/2017, de autoria do edil Edmo Bofete,Solicita reforma e substituição dos painéis 
utilizados como forro no pátio da Escola Municipal Vicente Botti.
- INDICAÇÃO N.º 294/2017, de autoria do edil Edmo Bofete,Solicita reforma dos quadros negros da Escola 
Municipal Vicente Botti.
- INDICAÇÃO N.º 295/2017, de autoria do edil Edmo Bofete,Solicita reforma para conter infiltrações na 
Escola Municipal Vicente Botti.
- INDICAÇÃO N.º 296/2017, de autoria do edil Edmo Bofete,Solicita reposição da areia do tanque na área 
de recreação da Escola Municipal Vicente Botti.
- INDICAÇÃO N.º 297/2017, de autoria do edil Edmo Bofete,Solicita que seja realizada a adaptação da 
Escola Municipal Vicente Botti para recebimento de alunos com necessidades especiais.
- INDICAÇÃO N.º298/2017, de autoria do edil Edmo Bofete,Solicita instalação de luzes de emergência e 
auxiliares no caso de falta de energia na Escola Municipal Vicente Botti.

ORDEM DO DIA
- Adiada a Discussão única do projeto de lei nº 03/2017 que dispõe sobre o manejo, a poda e o corte de 
vegetação de porte arbóreo e arbustivo existente ou que venha a existir no município, e dá outras provi-
dências com emendas. 
- Adiada a Discussão única da Emenda nº 01/2017 ao projeto de lei nº 03/2017 que dispõe sobre o manejo, 
a poda e o corte de vegetação de porte arbóreo e arbustivo existente ou que venha a existir no município, 
e dá outras providências 
- Adiada a Discussão única da Emenda nº 02/2017 ao projeto de lei nº 03/2017 que dispõe sobre o manejo, 
a poda e o corte de vegetação de porte arbóreo e arbustivo existente ou que venha a existir no município, 
e dá outras providências 
- Adiada a Discussão única da Emenda nº 03/2017 ao projeto de lei nº 03/2017 que dispõe sobre o manejo, 
a poda e o corte de vegetação de porte arbóreo e arbustivo existente ou que venha a existir no município, 
e dá outras providências 
- Adiada a Discussão única da Emenda nº 04/2017 ao projeto de lei nº 03/2017 que dispõe sobre o manejo, 
a poda e o corte de vegetação de porte arbóreo e arbustivo existente ou que venha a existir no município, 
e dá outras providências 
- Adiada a Discussão única da Emenda nº 05/2017 ao projeto de lei nº 03/2017 que dispõe sobre o manejo, 
a poda e o corte de vegetação de porte arbóreo e arbustivo existente ou que venha a existir no município, 
e dá outras providências 
- Adiada a Discussão única da Emenda nº 06/2017 ao projeto de lei nº 03/2017 que dispõe sobre o manejo, 
a poda e o corte de vegetação de porte arbóreo e arbustivo existente ou que venha a existir no município, 
e dá outras providências 
- Adiada a Discussão única da Emenda nº 07/2017 ao projeto de lei nº 03/2017 que dispõe sobre o manejo, 
a poda e o corte de vegetação de porte arbóreo e arbustivo existente ou que venha a existir no município, 
e dá outras providências 
- Adiada a Discussão única da Discussão única do PROJETO LEI  N° 07 /2017-L que DISPOE SOBRE O 
TEMPO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, NOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS, CORREIOS, NAS 
CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, SOBRE O HORÁRIO DE FUNCIONAMEN-
TO E INSTALAÇÃO DE PORTAS GIRATÓRIAS NOS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS.
-Adiada a Discussão única da Discussão única da emenda nº 01/2017 ao PROJETO LEI  N° 07 /2017-L que 
DISPOE SOBRE O TEMPO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, NOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS, 
CORREIOS, NAS CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, SOBRE O HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS GIRATÓRIAS NOS ESTABELECIMENTOS BANCÁ-
RIOS com emenda .
- Aprovada a Discussão Única do PROJETO DE LEI Nº 71, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017 que autoriza 
o PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIO COM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR 
MEIO DA SECRETÁRIA DA SEGURANÇA PÚBLICA, E DO DEPARTAMENTO ESTADUAL  DE TRÂNSI-
TO – DETRAN, OBJETIVANDO DISCIPLINAR AS ATIVIDADES PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO 
BRASILEIRO.
- Aprovada a Discussão única do PROJETO DE LEI Nº 12/2017-L que dispõe sobre concessão de abono 
de emergência aos servidores da Câmara Municipal de Alumínio.
- Aprovada a Primeira Discussão do PROJETO DE LEI Nº  73/2017 que AUTORIZA O MUNICÍPIO DE 
ALUMÍNIO A CONTRATAR COM A DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM OUTORGA DE GARANTIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

42ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2017 ÀS 21:00  HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO DA DELEGACIA
VICE-PRESIDENTE: EDMO BOFETE
SECRETÁRIOS: GERALDO ATLETA, PROFª. MEIRE BARBOSA E RENATINHO WATANABE 
VEREADORES PRESENTES: DR. ALEXANDRE AMARAL, CARLOS NATAL, BENGALA E BETO

ORDEM DO DIA
- Aprovada a Segunda Discussão do PROJETO DE LEI Nº  73/2017 que AUTORIZA O MUNICÍPIO DE 
ALUMÍNIO A CONTRATAR COM A DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM OUTORGA DE GARANTIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- Aprovada a Discussão Única da MOÇÃO Nº 11  / 2017 de CONGRATULAÇÕES AO CARTÓRIO DE RE-
GISTRO CIVIL E DE NOTAS DE ALUMÍNIO E AO JUIZ DE PAZ BENEDITO DIAS
- Aprovada a Discussão única da Moção  nº 12/2017 de Aplausos a Comissão  “Alumi Pesca Itupararanga” 
pela organização do evento em comemoração ao 19º Aniversário da APA- Itupararanga.

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

Para conhecimento da população, estamos comunicando a composição da Mesa Diretora para o exercício 
de 2018:

Eduardo da Delegacia: Presidente
Prof.ª Meire Barbosa: Vice-Presidente
Geraldo Atleta:  1º Secretário
Edmo Bofete:     2ª Secretário
Renatinho Watanabe :  3ª Secretário


