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Expediente

D E C R E T O Nº 1.885, DE 01 DE MARÇO DE 2018.
                             
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DO GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA 
FAMÍLIA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas, e CONSIDERANDO os termos do artigo 2º, inciso II, da Portaria 
GM/MDS nº 246, de 20 de maio de 2005; D E C R E T A :
Art. 1º-  DESIGNAR a servidora VILMA ELIAS GOIS NUNES DE OLIVEIRA, portadora da 
C.P.F. nº 042.539.398-48, para exercer a função de GESTORA MUNICIPAL, do Programa 
Bolsa Família, substituindo a servidora Sra. Karin de Oliveira Ramos.
Art. 2º- O desempenho das atribuições da gestora ora nomeada será “por honore” e consi-
derado de relevantes serviços prestados ao Município.  
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 01 de março de 2018.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal
Registrado e Publicado na Prefeitura em 01/03/2018.

D E C R E T O Nº 1.886, DE 05 DE MARÇO DE 2018

DECLARA LUTO OFICIAL EM ALUMÍNIO PELO FALECIMENTO DO SENHOR CARLOS NATAL 
VEREADOR NO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe 
confere o artigo 55, inciso V da Lei Orgânica Municipal.
CONSIDERANDO  o falecimento do vereador deste município, Senhor Carlos Natal; 
CONSIDERANDO os preciosos trabalhos dedicados à comunidade aluminense no decorrer de sua 
vida como cidadão e vereador; CONSIDERANDO o consternamento geral da comunidade aluminen-
se e o sentimento de solidariedade, dor e saudade que emerge pela perda de um cidadão exemplar, 
respeitável líder político e de ilibado espírito público; CONSIDERANDO, finalmente, que é dever do 
Poder Público aluminense render justas homenagens àqueles que com o seu trabalho, seu exemplo 
e sua dedicação, contribuíram para o bem-estar da Coletividade, D E C R E T A :
Art. 1º Luto Oficial no Município de Alumínio, por 03 (três) dias contados desta data, pelo falecimento 
do Senhor Carlos Natal, que, em vida, prestou inestimáveis serviços prestados ao município de 
Alumínio-SP, tendo exercido o cargo de vereador Municipal. 
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal, e 
publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1° da 
Lei Orgânica Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 05 de março de 2018.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal
Registrado e Publicado na Prefeitura em 05/03/2018

D E C R E T O N º 1.887 DE 05 DE MARÇO DE 2018

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS QUE TRANSPORTAM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, E DÁ PROVI-
DÊNCIAS CORRELATAS.
ANTÔNIO PIASSENTINI, Prefeito do município de Alumínio, no uso de suas atribuições legais, DE-
CRETA :
Art. 1º -  Será concedida diária aos servidores da Administração Pública Municipal, com o objetivo 
de indenizar despesas com alimentação, e far-se-á de acordo as disposições deste decreto.
§ 1º - Observados os princípios da moralidade e do estrito interesse do serviço público, a diária pode-
rá ser concedida ao servidor que se deslocar temporariamente da respectiva sede, para transportar 
pacientes em tratamento de saúde, dentro do País, relacionados com o cargo, a função-atividade 
que exerce.
§ 2º - Para os fins deste decreto, sede significa o município de Alumínio, ou seja, onde o servidor 
tem exercício.
§ 3º - Não serão concedidas diárias a dois ou mais servidores que apresentarem Nota Fiscal ou com-
provante fiscal com numerações e horários sequenciais, de um mesmo estabelecimento, salvo 
devidamente justificado pela Diretoria Responsável a necessidade de programação de outras 
viagens para o mesmo horário e o mesmo destino.
Art. 2º -  O valor da diária será calculado com base no valor da Unidade Fiscal do Município de 
Alumínio - UFIRMA.  
I - Somente serão devidos os valores das diárias, se correspondentes aos locais e horários 

Decretos

constantes nas ordens de serviços emitidas nos Boletins de Ocorrências, devidamente assinadas 
pelo Diretor Responsável, na seguinte conformidade:
a) na importância correspondente a até 3 (três) UFIRMAs, para despesa com café da manhã, quando 
o horário da saída da sede não coincida com o horário do café da manhã oferecido pela Prefeitura 
Municipal de Alumínio (06:00 as 8:30hs);
b) na importância correspondente a até 9 (nove) UFIRMAs, para despesa com almoço e/ou jantar, 
desde que distantes pelo menos 30 kms (trinta quilômetros) do município-sede, e desde que o ho-
rário entre o compromisso constante do boletim de ocorrência e o em trânsito não coincida com o 
horário em que o servidor deva estar no município sede;
Continuação do Decreto nº 1.887/2018 fls. 02
§ 1º  Será concedida diária de jantar quando o período de deslocamento ultrapassar o horário das 
18:30 hs, desde que fora do limite de quilometragem até a sede.
§ 2º não serão devidas diárias com despesas de café ou lanche da tarde, devido ao não oferecimento 
desse tipo de vantagem aos demais servidores municipais em exercício na sede.
Art. 3º -  As diárias serão concedidas por dia de deslocamento do servidor do respectivo município-
-sede de exercício, nos termos do § 1.º do artigo 1.º, cc Inciso I e alíneas “a” e “b” do artigo 2º deste 
decreto.
§ 1º - Para os fins da concessão das diárias parciais de que trata as alíneas “a” e “b” do artigo anterior 
será considerado o horário da partida e o da chegada de regresso à sede do servidor.
§ 2º - Não será concedida diária quando fornecidos alojamento, ou outra forma de pousada, e alimen-
tação pela Administração Pública.
Art. 4º -  O Diretor Responsável pelas diárias providenciará o pedido de adiantamento para custear 
despesas de pequeno valor pecuniário, de urgência e emergência, e de pronto pagamento que não 
puderem ser previstas de modo a não comprometerem o serviço público.
Art. 5º -  O limite fixado para concessão de Adiantamento para atendimento de diárias fixadas neste 
Decreto será o mesmo da dispensa de licitação (Lei 8.666/93) que é de até R$ 8.000,00 para com-
pras e outros serviços.
Art. 6º - O pagamento da diária poderá ser antecipado, tendo em vista o prazo provável do afasta-
mento, segundo a natureza e a extensão do serviço a ser realizado, podendo ser feito nas próprias 
unidades de despesa, desde que haja numerário para tanto.
§ 1º - Nenhuma antecipação poderá ser de quantia superior a 6 (seis) diárias.
§ 2º - A prestação de contas far-se-á nos termos e condições estabelecidos no artigo 7º, informando- 
se ainda:
a) a quantia recebida antecipadamente; e
b) a diferença a receber ou a repor.
Art. 7º -  O servidor que fizer jus a diária deverá apresentar ao superior hierárquico, imediatamente 
ao retorno, relação circunstanciada das diárias utilizadas, juntamente com o correspondente Boletim 
de Ocorrências, consoante ao disposto no artigo 2º, inciso I, alíneas e parágrafos .
I- Do Boletim de Ocorrência fará constar:
a) a ordem superior, local, data e horários para cada deslocamento (compromisso);
b) justificativa do deslocamento com o(s) nome(s) do(s) paciente(s) que será(ão) atendido(s);
Continuação do Decreto nº 1.887/2018 fls. 03
c) nome do servidor;
d) unidade a que pertence;
e) cargo, função-atividade;
f) a frequência, dia e hora da partida e da chegada de regresso à sede atestada pelo chefe imediato.
II - Do relatório circunstanciado apresentado pelo servidor beneficiário da diária ficará evidenciado:
a) o motivo do deslocamento;
b) a especificação da utilização da diária (café da manhã, almoço e/ou jantar) e os dias de desloca-
mento.
c) Notas ou comprovantes de pagamentos, contendo data, horário e nome do estabelecimento co-
mercial;
d) a quantia recebida; 
e) a diferença a receber ou a repor;
f) dia e hora da partida e da chegada de regresso à sede.
§ 1º - Compete ao superior hierárquico do servidor, por despacho fundamentado, glosar as diárias 
indevidas.
Art. 8º -  Nenhum servidor poderá perceber, a título de diárias, quantia superior a 50% (cinquenta 
por cento) de sua retribuição mensal.
§ 1º - O Diretor competente para autorizar os deslocamentos com direito a diárias deverá adotar as 
medidas cabíveis a fim de que seja observado o limite estabelecido neste artigo sob pena de res-
ponsabilidade funcional.
Art. 9º -  É vedado conceder diária com o objetivo de remunerar outros encargos ou serviços.
Art. 10 - O servidor que receber diária indevidamente ou em desacordo com as normas estabe-
lecidas neste decreto, será obrigado a restituí-la de uma só vez, sujeitando-se, ainda, à punição 
disciplinar, na forma da lei.
Art. 11 - O superior imediato do servidor responderá solidariamente pela legitimidade das informa-
ções constantes do relatório a que se refere o artigo 7.º e, quando houver antecipação, da prestação 
de contas de que trata o artigo 6.º deste decreto, sujeitando-se à punição disciplinar, na forma da lei.

Continuação do Decreto nº 1.887/2018 fls. 04
Art. 12 -  O Diretor que conceder ou arbitrar diárias, em desacordo com as normas estabelecidas 
neste decreto, responderão, solidariamente com o servidor pela reposição imediata da importância 
indevidamente paga, sujeitando-se, ainda, à punição disciplinar, na forma da lei.
Art. 13 -  O Controlador Interno verificará o exato cumprimento do disposto neste decreto e, se 
constatada a inobservância das condições e exigências nele determinadas, denunciará, incontinenti, 
o pagamento das importâncias indevidas à autoridade competente, a qual determinará a apuração 
da responsabilidade, instaurando procedimento administrativo cabível, se for o caso.
Art. 14 -  O Controlador Interno manterá os Titulares das respectivas Pastas informados sobre suas 
ações no sentido de cumprir a regularidade da execução do disposto neste decreto e apurará a con-
duta funcional dos agentes públicos envolvidos nos procedimentos relativos a diárias, propondo sua 
responsabilização, quando for o caso.
Art. 15 -  Os serviços de que tratam os artigos 13 e 14 deste decreto não excluirão os serviços cor-

recionais ou de controle próprios existentes na Administração Municipal.
Art. 16 -  Para o cabal cumprimento dos dispostos neste decreto, os órgãos dos Sistemas 
de Administração Financeira e Orçamentária manterão, sob sua guarda, pelo prazo de 5 (cinco) 
anos, o relatório a que se refere o artigo 7º e, quando houver antecipação, a prestação de con-
tas de que trata o artigo 6º deste decreto.
Art. 17 -  As despesas decorrentes da aplicação deste decreto correrão à conta das dota-
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Portarias

ções consignadas no orçamento vigente.
Art. 18 -  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições 
em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 05 de março de 2018.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal 

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 05/03/2018

DECRETO Nº 1.888, 05 DE MARÇO DE 2018.

NOMEIA OS MEMBROS QUE COMPORÃO A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE IN-
FRAÇÕES – JARI.
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, Estado de São Paulo,no uso  das atribui-
ções  que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o disposto na Lei 
Federal nº 9.503, de 23/09/97, suas alterações posteriores e pelas demais Resoluções do Conselho 
Nacional de Trânsito – CONTRAN, considerando a criação da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, através do Decreto Municipal nº  932, de 16/05/2006; D E C R E T A :
Art.  1º  Ficam nomeados os seguintes membros da Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
– JARI: Presidente: Dr. Jonas Ramos Antiquera  -  RG nº 6.922.204,  -  CPF nº 755.630.618-68
             Representante da entidade representativa dos condutores de veículos: Sr. José Severino de 
Araújo - R.G. nº 14.305.818 -  CPF nº 001.106.748-98
            Representante do Órgão Executivo Municipal de Trânsito: Sr. Jonas Martins da Silva - RG nº. 
22.457.732-3, -  CPF nº 147.643.518-97
Art. 2º   A função de membro do JARI não será remunerada, sendo considerado de relevante inte-
resse público.
Art. 3º  O mandato dos membros designados neste Decreto vigorará até o dia 06 de março de 2020, 
podendo ser reconduzido pelo período de dois anos, exceto o Sr. José Severino de Araújo, recondu-
zido por este decreto.
Art. 4º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 05 de março de 2018.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal
Registrado e Publicado na Prefeitura em, 05 de março de 2018.

PORTARIA Nº 16/2018

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe 
são conferidas, R E S O L V E:  
Art. 1º -  CONSTITUIR, nos termos do Art. 11 da Lei nº 655/2002 de 08/02/2002, uma Comissão 
Especial composta por 5(cinco) membros, incumbida de avaliar os quesitos dos requerentes à con-
cessão de Bolsas de Estudos pela Prefeitura de Alumínio.
Parágrafo Único – Os membros designados a comporem a Comissão de que trata o “caput” são os 
seguintes:
Presidente: Roseli de Oliveira Freitas Rivera
Membros:    Marilene de Oliveira Pinho Pires
     Karin de Oliveira Ramos 
     Cíntia Cesar Botti Vicente
     Jéssica Correa
Art. 2º -  A Comissão Especial terá o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar o relatório respec-
tivo.
Art. 3º -  O desempenho das atribuições da Comissão ora nomeada será considerado de relevantes 
serviços públicos prestados ao Município.
Art. 4º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 24 de janeiro de 2018.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ANDRÉIA JULIANA PIRES - Diretora do Departamento Municipal de Educação
Registrado e Publicado na, Prefeitura em 24/01/2018.

PORTARIA Nº 017/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, e 
CONSIDERANDO o solicitado no Processo nº 35/2018 de 05/01/2018, requerente Dimas Bueno de 
Almeida; Considerando que o ora designado como presidente da comissão para procedimento admi-
nistrativo disciplinar na Portaria nº 340/2017, declinou vista suspeição, pois tem vinculo de amizade 
de longa data com servidor entre outros fatos relatados no processo 35/2018; R E S O L V E:
Art. 1º DETERMINAR a substituição do presidente e a inclusão do servidor Rogério Nicácio Caetano 
como suplente, na Comissão de Sindicância para procedimento Administrativo Disciplinar, instaura-
da pela Portaria nº 340, de 27/11/2017, que apura a conduta do servidor público, D. D. V, ocupante 
do emprego celetista permanente de Operador de Máquina, de acordo com o constante no processo 
nº 2358/2017 de 23 de maio de 2017:
Art. 2º A composição da Comissão de que trata o inciso anterior, fica assim designada:
Presidente:  ADRIANA ALCÂNTARA NEPOMUCENO PENA 
Membros:  GLAUCIA GOMES DE ALMEIDA
   VERA LUCIA MACHADO MOURA
Suplentes:  ROGÉRIO NICÁCIO CAETANO
    CLEIDE ANTUNES ROSA MORÃO
    CHARLES NACUR
Art. 3º- FIXAR o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento do processo 
respectivo, para apresentação do relatório.

Art. 4º- CONSIDERAR como relevante serviço público prestado ao 
Município, o trabalho a ser desenvolvido pela Comissão, que será 
“pro-honore”.
Art.5º- DETERMINAR que se assegure aos envolvidos, o princípio 
do contraditório e da ampla defesa, na conformidade das normas estabelecidas pelo Decreto nº 660, 
de 29/06/2001.
Art. 6º- CUMPRA-SE, com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 24 de janeiro de 2018.
                                            
ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 24/01/2018.

PORTARIA Nº. 18/2018

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são 
conferidas, CONSIDERANDO, que no Concurso nº 01/2016, não houve classificação de candidato 
para o Cargo de Auxiliar de Consultório Dentário, permanecendo emprego vago e havendo necessi-
dade destes serviços para atender o interesse público;  R E S O L V E:
Art.1º DESIGNAR, a servidora celetista permanente Sra. APARECIDA REGINA PADILHA OLIVEIRA, 
portadora da RG nº 30.491.434-4, e do CPF nº 253.848.498-78, ocupante do emprego celetista per-
manente de Auxiliar de Serviços Educacional II para responder pelo emprego celetista permanente 
de Auxiliar de Consultório Dentário, lotação no DpMS, carga horária 40 horas semanais, mesmo 
salário, enquanto o emprego permanecer vago.
Art. 2º   Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 01 de fevereiro de 2018.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal 

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 01/02/2018

PORTARIA Nº. 19/2018

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são 
conferidas, 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, a servidora celetista permanente Sra. FABIANA ALMEIDA SANTOS, portadora 
da C.T.P.S. nº. 59775 série, 00260 R.G. nº. 34.596.310-6, C.P.F. nº. 305.312.058-51, ocupante do 
emprego celetista permanente de Servente, para responder pelo emprego celetista permanente de 
Secretario de Escola, lotação no DpME, carga horária 40 horas semanais, enquanto o titular do em-
prego Sr. Antônio Carlos Alves permanecer designado em emprego comissionado.
Art.2º A substituta fará jus à diferença de salários enquanto perdurar a substituição, a título de gratifi-
cação, 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, 1º de fevereiro de 2018.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal 

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 01/02/2018

PORTARIA Nº 20/2018

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe 
são conferidas, considerando o art. 12, da Lei nº 03/1993; R E S O L V E:  
Art. 1º DESIGNAR que o servidor Sr. BENEDITO TISÊO, portador da CTPS nº 30011 serie 00096, 
RG nº 10.826.774-X – SSP/SP, CPF nº 985.356.178-68, ocupante do emprego permanente de Moto-
rista de Onibus,  passe a ocupar o emprego em Comissão de Assessor de Gabinete II, lotação DPMT, 
nos termos da Lei nº 1.266, de 03/12/2009, Anexo II, sem carga horária.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão a conta das dotações próprias 
do Orçamento Vigente, suplementadas se necessário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 01 de  fevereiro de 2018.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal 

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 01/02/2018

PORTARIA Nº 021/2018

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 01 de fevereiro de 2018, o servidor público o Sr. MARCELINO 
GIOVANI FURQUIM, portadora da CTPS nº 47.565 série 065/SP, RG nº 19.306.694 e do CPF nº 
122.970.428-09, ao emprego celetista permanente, constante do Anexo I, da Lei nº 03/93 de Auxiliar 

de Consultório Dentário, com lotação no DpMS, cessando efeitos da Portaria nº 227, de 03 de 
julho de 2017.
Art. 2º - Cumpra-se. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 01 de fevereiro de 2018.
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ARLINDO SALES - Diretor do Depo Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 01/02/2018

PORTARIA Nº 22/2018

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe 
são conferidas, R E S O L V E:    
Art. 1º  DETERMINAR, que a partir de 01/02/2018 o MARCUS VINÍCIUS A. BARBOSA, portador 
do CTPS nº 67724 serie 19, RG nº 3.103.855, CPF nº 598.468.791-72, ocupante do emprego em 
comissão de Diretor do Departamento Municipal de Meio Ambiente, passe a ocupar o emprego em 
Comissão de Assessor de Gabinete I, lotação DPMMA, sem carga horária, cessando a partir da data 
acima, os efeitos da Portaria nº 08/2017.
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 2018.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 01/02/2018.

PORTARIA Nº 023/2018

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 01 de fevereiro de 2018, a servidora público a Sra. NILDA MA-
RIA DE SOUZA SILVA, portadora da C.T.P.S. nº. 48677 série 173 R.G. nº. 29.141.973-2, C.P.F. nº. 
289.267.998-24, ao emprego celetista permanente, constante do Anexo I, da Lei nº 03/93 de Auxiliar 
de Serviço Educacional II, com lotação no DpME cessando efeitos da Portaria nº 139, de 03 de abril 
de 2017.
Art. 2º - Cumpra-se. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 01 de fevereiro de 2018.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal 

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 01/02/2018

PORTARIA Nº 024/2018

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são 
conferidas,RESOLVE:
Art. 1º  NOMEAR o Sr. GLACINEI MARTINS portador da CTPS nº 49.700 série 600/SP, RG nº 
22.123.397-0, CPF nº 197.054.218-70, nos termos da Lei nº 1.266, de 03/12/2009, Anexo II, para 
exercer o emprego em Comissão de Diretor de Divisão de Esporte e Lazer, lotação DPMEL, sem 
carga horária. 
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 com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 01 de fevereiro de 2018.

ANTONIO PIASSENTNI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 01/02/2018

PORTARIA Nº 025/2018

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são 
conferidas, RESOLVE:
Art. 1º  EXONERAR a partir de 01/02/2018 dos empregos em Comissão, as senhoras abaixo rela-
cionadas: 
-Sra. MARIZA DE CARVALHO, portadora CTPS nº 89586 série 414 /SP, RG nº 9.503.707, CPF nº 
890.180.288-00, do emprego em Comissão de Chefe de Seção de Zeladoria, lotação DPMA, nos 
termos da Lei nº 1.266, de 03/12/2009.
- Sra. CELIA CANTO, portadora CTPS nº 17090 série 214/SP, RG nº 3.130.251, CPF nº 072.886.738-
98, do emprego em Comissão de Assessor de Gabinete III, lotação GP, nos termos da Lei nº 1.266, 
de 03/12/2009.
- Sra. MILENA FERREIRA DA CRUZ, portadora CTPS nº 24173 série 175/SP, RG nº 25.222.834-0, 
CPF nº 202.491.828-07, do emprego em Comissão de Chefe de Seção do Almoxarifado da Saúde, 
lotação DPMS, 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 Vigente, suplementadas se necessário..
Art. 3º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 01 de fevereiro de 2018.

ANTONIO PIASSENTNI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 01/02/2018

PORTARIA Nº 026/2018

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são 
conferidas, RESOLVE:
Art. 1º  EXONERAR a partir de 01/02/2018 dos empregos em Comissão, as senhoras abaixo rela-
cionadas: 
- Sra. VALERIA APARECIDA PEREIRA RAMOS, portadora CTPS nº 42174 série 00127/SP, RG nº 
25.333.935-2, CPF nº 220.462.978-22, do emprego em Comissão de Assessor de Gabinete III, lota-
ção DPMA, nos termos da Lei nº 1.266, de 03/12/2009.
- Sra. LILIANE ANDRÉIA GERALDO TORRE, portadora da CTPS nº 01005 série 260/SP, RG. nº 
30.809.192-9 e CPF nº 290.286.388-81, do emprego em Comissão de Chefe de Seção de Medicina 
do Trabalho, lotação DPMS, nos termos da Lei nº 1.266, de 03/12/2009.
- Sra. THAÍS KELLEN CAMARGO LIMA DE MELO, portadora CTPS nº 95248 série 052/PR, RG nº 
60.61583/GO, CPF nº 029.041.749-07, do emprego em Comissão de Diretor d Divisão de Farmácia, 
lotação DPMS, 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 Vigente, suplementadas se necessário..
Art. 3º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 01 de fevereiro de 2018.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 01/02/2018

PORTARIA Nº 027/2018

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são 
conferidas, RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR a partir de 01/02/2018 dos empregos em Comissão, as senhoras abaixo rela-
cionadas: 
- Sra. ANA CRISTINA DA SILVA ROSA, portadora CTPS nº 40279 série 048/PR, RG nº 38.690.384-0 
CPF nº 019.175.309-27, do emprego em Comissão de Assessor de Gabinete III, lotação DPMA, nos 
termos da Lei nº 1.266, de 03/12/2009.
- Sr. ALEXANDRE CARVALHO, portador da CTPS nº 62060 série 096/SP, RG. nº 22.210.049 e CPF 
nº 167.336.128-52, do emprego em Comissão de Chefe de Seção de Suprimentos e Merenda Esco-
lar, lotação DPME, nos termos da Lei nº 1.266, de 03/12/2009.
- Sra. LEILA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO, portadora CTPS nº 02255 série 0127/SP, RG nº 
25.222.838-2, CPF nº 150.552.598-50, do emprego em Comissão de Chefe de Seção de Limpeza 
Pública, lotação DPMSU, nos termos da Lei nº 1.266, de 03/12/2009.
- Sra. ADRIANA DA SILVA NETTO BRAGA, portadora CTPS nº 44121 série 0220/SP, RG nº 
22.457.808-X, CPF nº 167.332.518-17, do emprego em Comissão de Diretora de Divisão de Assis-
tência Odontológica, lotação DPMS, 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 pró-
prias do Orçamento Vigente, suplementadas se necessário..
Art. 3º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 01 de fevereiro de 2018.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 01/02/2018

PORTARIA Nº 28/2018

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe 
são conferidas, Considerando o art. 12, da Lei nº 03/1993; R E S O L V E:  
Art. 1º DESIGNAR a Servidora Sra. ADRIANA DE CARVALHO GARAVELLO, portadora da CTPS nº 
65263 serie 00194, RG nº 21.874.566-7 CPF nº 160.023.418-62, ocupante do emprego permanente 
de Farmacêutica, a ocupar o emprego celetista em comissão de Diretora de Divisão de Farmácia, 
lotação DpMAS, nos termos da Lei nº 1.266, de 03/12/2009, Anexo II.
 Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão a conta das dotações pró-
prias do Orçamento Vigente, suplementadas se necessário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 02 de  fevereiro de 2018.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal 

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 02/02/2018

PORTARIA Nº 029/2018

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 07 de fevereiro de 2018, a servidora pública a Sra. MICHELE VI-
VIANE PALMA SANTOS, portadora da CTPS nº 97804 - Serie 220/SP, RG nº 30.718.895-4 e do 
CPF nº 281.250.438-29, ao emprego celetista permanente, constante do Anexo I, da Lei nº 03/93 
de Professor de Matemática, com lotação no DpME cessando efeitos da Portaria nº 331, de 01 de 
novembro de 2017.
Art. 2º -  Cumpra-se. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 07 de fevereiro de 2018.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal 

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 031/2018

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são 
conferidas, RESOLVE:
Art. 1º DESLIGAR a partir de 09/02/2018, por motivo de falecimento, o servidor público Senhor 
JURACI DE BARROS, portador da C.T.P.S. nº 66002 série 602/SP, RG. nº 12.613.625, C.P.F. nº 
985.407.268-15,  ocupante do  emprego celetista permanente de Motorista de Caminhão, Lotação 
DPMT, carga horária semanal 40 horas.
Art. 2º Em decorrência da demissão supra, fica VAGO o emprego celetista permanente de Motorista 
de Caminhão, com lotação no DPMT, constante do Anexo I da Lei n.º 03/93.
Art. 3º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 09 de fevereiro de 2018.

ANTONIO PIASSENTNI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 09/02/2018

PORTARIA Nº 32/2018

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são 
conferidas, Considerando ausência de resposta do TCE/SP, sobre a necessidade de continuação da 
sindicância, eis que existe Inquérito Civil no MP/SP; R E S O L V E :
Art. 1º   REVOGAR a Portaria nº 320, de 19/10/2017 que suspende o prazo da Portaria nº 245/2017, 
constituída para apurar possíveis irregularidades na Dispensa de Licitação nº 01/2012 – Processo 
11/2012, contratação da Empresa Cassino Serviços de Saúde S/C Ltda., para prestação de ser-
viços médicos no Pronto Atendimento, tendo em vista o constante nos processos nº 2825/2017 e 
2826/2017.
Art. 2º DETERMINAR a retomada dos serviços de apuração das possíveis irregularidades.
Art. 3º A comissão terá a partir do recebimento desta o prazo de 90 (noventa) dias, para conclusão 
dos trabalhos. 
Art. 4º Cumpra-se com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 09 de fevereiro de 2018.
                                            
ANTONIO PIASSENTINI  - Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Prefeitura em 09/02/2018.

PORTARIA Nº 33/2018

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são 
conferidas, CONSIDERANDO o constante no Processo nº 460, de 19/02/2018. RESOLVE:
Art. 1º DESLIGAR do serviço público, a pedido, a servidora Sra. DAIANE CRISTINA DINIZ portadora 
da CTPS nº 31194 serie 00266/SP, RG nº 42.727.842-9 SSP/SP e do CPF nº 334.972.798-03, do em-
prego celetista permanente de Assistente Social, lotação DPMDS, carga horária semanal 40 horas.
Art. 2º Em decorrência da demissão supra, fica VAGO o emprego celetista permanente de Assistente 
Social, com lotação no DPMDS, constante do Anexo I da Lei n.º 03/93.
Art. 3º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 19 de fevereiro de 2018.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 19/02/2018

PORTARIA Nº 034/2018

O Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, CONSI-
DERANDO a possibilidade do Município de Alumínio, locar imóvel e cedê-lo a Policia Militar mediante 
Convênio específico; CONSIDERANDO as condições precárias do atual imóvel onde se encontra 
funcionando o Destacamento da Policia Militar, RESOLVE:      
Art. 1º.  CONSTITUIR uma Comissão Especial para procura de um novo imóvel que atendam as 
necessidades da Policia Militar, espaço físico, conservação, localização, preço, condições locatícias 
e titularidade dominial, a qual deverá demonstrar de forma clara, as vantagens na escolha mediante 
laudo a ser homologado pelo Prefeito Municipal.
Art. 2º.  A Comissão que trata o artigo anterior será composta pelos seguintes servidores:
Presidente:  Dr. Jonas Ramos Antiquera 
Membros:   Engº Rodolpho Barreto Miguel Rodrigues
                   Sr. Rosemedes Oliveira da Silva
Art. 3º. Esta comissão terá a partir da presente data o prazo de 45 dias, para conclusão dos serviços.
Art. 4º.O desempenho das atribuições da Comissão ora nomeada será considerado de relevantes 
serviços públicos prestados ao Município.
Art. 5º.      Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 22 de fevereiro de 2018.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 22/02/2018.

PORTARIA Nº 035/2018

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que 
são conferidas, RESOLVE:

Art. 1º.  CONSTITUIR uma Comissão Especial para acompanhar 
os procedimentos e realizações do Processo Seletivo, objetivando 
contratação para Função Temporária e Cadastro Reserva na área 
da Educação para atendimento de situação de excepcional interes-
se público.
Art. 2º.  NOMEAR, para integrar a Comissão Especial, os seguintes servidores:
Presidente: Cintia César Botti Vicente – Diretora de Divisão de Infraestrutura e Assistência Escolar
Membros: Valéria Silveira Fogaça Francisco – Diretora de Unidade Escolar
       Maria Regina Ferreira Carvalho – Diretora de Unidade Escolar                   
                  Ana Paula Fernandes dos Santos – Orientadora Pedagógica
                  Simonia Aparecida Moreira – Escriturária
Art. 3º.  O desempenho das Atribuições da Comissão ora nomeada será considerado serviço de 
relevante interesse público prestado ao Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 22 de fevereiro de 2018.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 22/02/2018

PORTARIA Nº 36/2018

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe 
são conferidas, R E S O L V E:  
Art. 1º -  ALTERAR a Portaria nº 16, de 24/01/2018, composição da Comissão Especial, incumbida de 
avaliar os quesitos dos requerentes à concessão de Bolsas de Estudos pela Prefeitura de Alumínio, 
nos termos do Art. 11 da Lei nº 655/2002, de 08/02/2002.
Art. 2º A composição da Comissão de que trata o inciso anterior, fica assim designada:
Presidente: Roseli de Oliveira Freitas Rivera
Membros:   Marilene de Oliveira Pinho Pires
    Márcio Wander Hongo Yamane
    Ana Paula Fernandes dos Santos
    Viviane Soares Domingues
Art. 3º -  A Comissão Especial terá o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar o relatório respec-
tivo.
Art. 4º -  O desempenho das atribuições da Comissão ora nomeada será considerado de relevantes 
serviços públicos prestados ao Município.
Art. 5º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 22 de fevereiro de 2018.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ANDRÉIA JULIANA PIRES - Diretora do Departamento Municipal de Educação
Registrado e Publicado na, Prefeitura em 22/02/2018.

EDITAL Nº 006/2018

RESULTADO DE CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA DO PROCESSO SELETIVO CONTRATAÇÃO TEM-
PORÁRIA – PSICÓLOGO/CRAS EDITAL Nº01/2018.

A COMISSÃO ESPECIAL constituída pela Portaria nº 296/2017 de 02/10/2017, no uso das atribui-
ções legais, em razão da análise dos recursos apresentados, procede PUBLICAÇÃO DA CLASSIFI-
CAÇÃO PRÉVIA DOS CANDIDATOS NO PROCESSO SELETIVO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
– PSICÓLOGO/CRAS EDITAL Nº01/2018. Considerando como critério para desempate o que versa 
no Edital 001/2018 no item 6. “Em caso de Empate, será considerado para fins de classificação: 
a) Idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei nº 10.741/03, entre si e frente aos demais, 
sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada; b) Com maior idade inferior a 60 anos; 
c) Maior número de filhos”.

CLASSIF.       NOME                            INSCRIÇÃO   DOCUMENTO NOTA FINAL
001        Lauren Lopes Cerchilla                 007  30.903.005-5         27
002        Ítalo Rênifer Sampaio Batista          011             41.795.250-8         27
003        Kátia Mara Ramos Neves                004  32.294.863-0         26
004        Karina Araújo de Oliveira                 006  32.566.578-3         26
005        Ana Paula de Arruda Ávila               003  41.526.925-8         26
006        Ivanilda Aparecida de Queiróz         002  17.536.619-6         25
007        Ana Renata Rei Silva                 009  41.884.404-5         25
008        Claudia Cristina R. Barbosa            008  26.366.228-7         24
009        Caroline Antunes Alves                 001  48.993.520-5         23
010        Ericka da Costa Magalhães            010  40.956.561-1                  22
Ausente        Camile Aparecida de Oliveira          005  34.749.966-1     Ausente

A COMISSÃO ESPECIAL comunica que o prazo para interposição de recursos quanto à classifica-
ção prévia será de 03 (três) dias úteis a partir do 1º dia útil seguinte ao da publicação, no horário 
das 09 às 16 horas, com o devido protocolo geral, na recepção da Prefeitura Municipal de Alumínio.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 14 de março de 2018.

COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO SELETIVO

MARIA CECÍLIA HILÁRIO LACERDA - Presidente 
LILIANE CONCEIÇÃO DE ALMEIDA - Membro
LYGIA MARIA BUSTAMANTE FREIRE DE ANDRADE - Membro

Editais
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6 MARLENE DE SOUZA TIBÚRCIO TISÊO - Membro
BRUNO FERREIRA LIMA BOSCO - Membro
Registrado e Publicado na Prefeitura em 14 de março de 2018

EDITAL Nº 07/2018

PROCESSO SELETIVO Nº 02/2018 PARA PROVIMENTO DAS FUNÇÕES TEMPORÁRIAS E 
PARA CADASTRO RESERVA NA ÁREA DA EDUCAÇÃO
A COMISSÃO ESPECIAL constituída pela Portaria nº 035/2018 de 22/02/2018, por meio do Departa-
mento Municipal de Educação e Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Alumínio, 
Estado de São Paulo, faz saber que será realizado Processo Seletivo para Provimento das Funções 
Temporárias e Cadastro Reserva para os empregos abaixo relacionados:
1. QUADRO DE EMPREGOS 

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1 Conforme a Lei Municipal nº 1.132/2009 de Alumínio:
“Artigo 2° Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público, as seguintes si-
tuações: (...)
IX – Atividades finalísticas nas áreas da saúde, educação, pesquisa e saneamento.
Artigo 3°. As contratações serão feitas por tempo determinado durante o tempo compatível para a 
satisfação da necessidade temporária de excepcional interesse público.”
2.2  Os candidatos habilitados serão contratados segundo necessidade de pessoal, disponibilidade 
orçamentária da Prefeitura e limites legais para tais despesas, obedecendo a ordem de classificação 
final. 
2.3  As provas serão realizadas na cidade de Alumínio.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1 O candidato interessado deverá acessar o site da Prefeitura Municipal de Alumínio www.aluminio.
sp.gov.br, devendo clicar no banner “Processo Seletivo nº 02/2018”, na página inicial, imprimir e pre-
encher o formulário de inscrição a partir do dia 16 de março e entregá-lo no guichê de Protocolo geral 
da Prefeitura Municipal de Alumínio (Av. Eng. Antonio de Castro Figueirôa, nº 100, Alumínio – SP), no 
horário das 09 às 16 horas, durante os dias 19, 20 e 21 de março de 2018. 
3.2  A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes disposições e a tácita 
aceitação das condições do Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste Edital, 
bem como em eventuais aditamentos, comunicados e instruções específicas para a realização 
do certame, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento.
3.3  Não haverá cobrança de taxa de inscrição.
3.4 São condições para inscrição/contratação:

3.4.1 Ser brasileiro nato ou estrangeiro nos termos da Emenda Constitucional n°.19/98;
3.4.2 Ter dezoito anos completos até a data da inscrição;
3.4.3 Atender os requisitos de formação previstos no Quadro 1;
3.4.4 Estar quite com o Serviço Militar para candidatos do sexo masculino, que deverá ser compro-
vado por meio de certidão emitida pelo órgão competente;
3.4.5 Estar em gozo dos seus direitos civis e políticos;
3.4.6 Estar quite com a Justiça Eleitoral, cuja comprovação se dará mediante certidão emitida por 
órgão competente;
3.4.7 Não registrar antecedentes criminais, o que deverá ser comprovado por meio de certidão emi-
tida por órgão competente.
3.4.8 Não ter sido exonerado a bem do serviço público ou por justa causa nos âmbitos federal, esta-
dual ou municipal em consequência de processo administrativo.
3.4.9 Respeitar o artigo 8°, inciso III, da Lei Municipal nº 1.132/2009: “O pessoal contratado nos ter-
mos desta Lei não poderá: (...) III – ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei, antes de 
decorridos 6 (seis) meses do encerramento de seu contrato anterior”
3.5  A apresentação dos documentos comprobatórios das condições exigidas no item anterior será 
realizada por ocasião da contratação.
3.6 A não apresentação da referida documentação é fator de cancelamento de todos os efeitos da 
inscrição.
3.7 As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato. 
O candidato que preencher incorretamente sua inscrição ou que fizer qualquer declaração falsa ou 
inexata ou, ainda, que não possa satisfazer todas as condições estabelecidas no presente Edital 
terá sua inscrição cancelada do Processo Seletivo, tendo, como consequência, anulados os atos 
decorrentes dela.
3.8 O cancelamento da inscrição, conforme previsto no item anterior, poderá ocorrer a qualquer 
tempo em que sejam detectadas irregularidades na inscrição, mesmo que o candidato tenha sido 
aprovado nas provas e exames.
3.9 É permitida apenas uma inscrição por candidato.
3.10 Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de cargos, seja qual for o motivo 
alegado.
3.11 O candidato que necessitar de qualquer tipo de condição especial para realização da prova, de-
verá solicitá-la por escrito, aos cuidados da Comissão do Processo Seletivo, até o encerramento das 
inscrições, junto ao Departamento Municipal de Educação, localizado à Av. Eng. Antonio De Castro 
Figuerôa, 100 – Vila Santa Luzia - São Paulo, informando quais os recursos especiais necessários 
(materiais, equipamentos, etc.).
3.12 O Departamento Municipal de Educação, não se responsabiliza por inscrição não recebida no 
prazo estipulado por quaisquer motivos, sejam de ordem técnica dos computadores, falhas de comu-
nicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica 
que impossibilitem o acesso ao site e ao formulário de inscrição.

4. DO CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

4.1 Para as pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscrever neste Processo Seletivo, 
desde que as atribuições do Cargo pretendido sejam compatíveis com sua deficiência, conforme 
estabelecido no Decreto Federal nº 3.298 de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296 de 
02/12/2004.
4.2 O candidato inscrito como deficiente deverá especificar na ficha de inscrição, a sua deficiência.
4.3 Em obediência ao disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 37 do Decreto nº 3.298 de 20/12/1999 que 
regulamenta a Lei nº 7.853/89, será reservado o percentual de 5 % (cinco por cento) das vagas 
existentes, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do presente Processo 
Seletivo. 
4.4 Será eliminado da lista de deficientes o candidato cuja deficiência assinalada na ficha de inscri-
ção, não se constate.
4.5 As pessoas com deficiência participarão deste Processo Seletivo em igualdade de condições 
com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e critérios de apro-
vação, ao horário e local de aplicação das provas.
4.6 Os candidatos que no ato da inscrição se declararem deficientes, se aprovados no Processo 
Seletivo, terão seus nomes publicados na lista geral dos aprovados e em lista à parte.
4.7 A publicação do resultado final do processo seletivo será realizada em duas (2) listas, contendo 
na primeira a pontuação de todos os candidatos (Lista Geral), inclusive a dos portadores de deficiên-
cia e, a segunda, somente com a pontuação destes últimos, conforme o art. 42 do Decreto 3.298/99.
4.8 Ao ser contratado, o candidato deverá submeter-se a Perícia Médica indicada pela Prefeitura 
Municipal, que confirmará de modo definitivo o enquadramento de sua situação como deficiente e a 
compatibilidade com o cargo pretendido.
4.9 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato cuja deficiência assinalada na ficha de inscrição 
seja incompatível com o cargo pretendido.
5.0  No momento da contratação serão chamados sequencial e alternadamente os     candidatos 
das duas listas, as quais se referem o item 4.7 até esgotar-se o percentual da reserva legal, quando 
então as vagas serão destinadas apenas aos candidatos da lista geral.

5. DA PROVA ESCRITA OBJETIVA

5.1 A avaliação será realizada com base em instrumentos que mensuram as habilidades e conheci-
mentos exigidos pelo cargo: prova escrita objetiva de Conhecimentos Gerais (Língua Portuguesa, 
Matemática e do Município de Alumínio), Legislação Educacional e Conhecimentos Específicos.
5.2 O programa relativo à prova escrita objetiva, conforme especificado no item anterior (5.1) está 
estabelecido no ANEXO II do presente EDITAL.
5.3 As provas escritas objetivas serão desenvolvidas em forma de teste de múltipla escolha, conten-
do quatro alternativas para resposta.
5.4 A prova conterá 25 questões, sendo atribuído 1,0 (um) ponto para cada questão. 
5.5. Caberá ao candidato acompanhar a convocação para a prova objetiva que será divulgada no site 
www.alumínio.sp.gov.br, a partir das 10:00h do dia 03 de abril de 2018. Na convocação para a prova 
objetiva serão confirmados data, horário e local para realização da prova.

5.6 A realização da prova escrita objetiva está prevista para o dia 08 de abril de 2018.
5.7 Os candidatos deverão comparecer no local da prova, com pelo menos 30 minutos de 
antecedência, portando o protocolo de inscrição, documento original e oficial com foto, caneta 
esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
5.8 Não será admitido na sala de prova o candidato que se apresentar após o horário esta-
belecido para fechamento do portão do prédio ou que não estiver de posse dos documentos 
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5.9 Durante a realização da prova não será permitida comunicação entre os candidatos, bem 
como consulta a nenhuma espécie de livros, revistas, folhetos, etc. Tampouco será permitido o uso 
de qualquer aparelho eletrônico que coloque em risco a lisura do processo, tais como: como celula-
res, calculadoras, relógios digitais, agendas eletrônicas, notebooks, etc.
5.10 O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova, salvo em caso de extrema ne-
cessidade, desde que acompanhado pelo (s) fiscal (is) e autorizado pelo Fiscal da Sala.
5.11 As instruções contidas na Prova Objetiva e neste Edital, e as dadas pelo Fiscal de Sala deverão 
ser rigorosamente cumpridas pelos candidatos, sob pena de eliminação do Processo Seletivo.
5.12 O gabarito estará disponível nas escolas e no site da Prefeitura, no endereço eletrônico www.
aluminio.sp.gov.br   a partir das 10h do dia 09 de abril de 2018. 
5.13 A prova será de caráter classificatório.
5.14 A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o tempo para preenchimento da Folha de 
Respostas.
5.15 Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada, vista ou revisão de prova, seja qual for o 
motivo alegado. 

6  DA CLASSIFICAÇÃO

6.13 A lista de classificação será em ordem decrescente de acordo com a pontuação final.
6.14 A publicação do resultado relativo à classificação inicial será realizada no dia 18 de abril.
6.15 A classificação final será realizada em 02 (duas) listas, com previsão de divulgação para o dia 
23/04/2018.
6.15.1 A primeira lista geral conterá o nome dos candidatos, inclusive, com os candidatos com defi-
ciências, em ordem decrescente.
6.15.2 A segunda lista conterá somente a pontuação dos candidatos com deficiência.
6.16 Em caso de empate na classificação, terá preferência sucessivamente, o candidato com: 
6.16.1 - Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição, em observância 
ao disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do 
Idoso); 
6.16.2- Maior pontuação na prova objetiva de múltipla escolha de Conhecimentos Específicos.

7 DA CONTRATAÇÃO

7.1 A contratação poderá ser efetivada por prazo determinado nas condições e meios previstos na 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e na Lei Municipal nº 1.132/09. 
7.2 Os candidatos não convocados para contratação de caráter temporário formarão listagem para 
serem aproveitados, dentro do prazo de validade do Processo Seletivo, à medida que forem vagando 
ou sendo criadas novas vagas temporárias. 
7.3 São condições para contratação as previstas nos itens 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7 do presente Edital.
7.3.1 Preencher as exigências do cargo segundo o que determina a Lei e o Quadro 1 do presente 
Edital.

8. DOS RECURSOS 
8.1 - Recursos quanto às questões aplicadas, ao gabarito e quanto às notas atribuídas deverão ser 
feitos, por escrito, e em formulário próprio para recursos, devendo ser entregues e protocolados pelo 
próprio candidato no Departamento Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Alumínio, 
localizado na Av. Eng° Antonio de Castro Figueiroa, 100   – Vila Santa Luzia  -  Alumínio - das 9h00 
às 16h00, estar devidamente fundamentados, constando o nome do candidato, a opção de cargo, o 
número de inscrição e telefone. 
8.1.1 – Os recursos deverão ser entregues em formulários próprios para recursos conforme Anexo 
IV do presente Edital. 
8.2 - O prazo para interposição de recursos é de 02 (dois) dias úteis do fato gerador.
8.3 - Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo estabelecido e que pos-
suírem fundamentação, argumentação lógica e consistente que permita sua adequada avaliação. 
8.4 - Não serão aceitos recursos interpostos por fax, internet, telegrama ou outro meio que não seja 
o especificado no item 8.1 deste Edital. 
8.5 - A Comissão de Processo Seletivo constitui última instância para recurso, sendo soberana em 
suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
8.6. A apresentação da análise dos recursos será divulgada dois dias úteis após findado o prazo de 
interposição.

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 - A inscrição do candidato implica no conhecimento e na tácita aceitação das condições do Pro-
cesso Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, bem 
como em eventuais aditamentos e instruções específicas para a realização do certame, acerca das 
quais não poderá alegar desconhecimento. 
9.2 - Decorridos 120 (cento e vinte) dias da homologação do Processo Seletivo, e não havendo 
óbice administrativo, judicial ou legal, é facultada a incineração dos registros escritos, mantendo-se, 
entretanto, pelo período de validade do Processo Seletivo, os registros eletrônicos a ele referentes. 
9.3 - Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto 
não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação dos 
candidatos para as provas correspondentes, circunstância que será mencionada em Edital, aviso a 
ser publicado ou por meio eletrônico (www.aluminio.sp.gov.br) 
9.4 - A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentação, ainda que verificada poste-
riormente, eliminará o candidato do Processo Seletivo, cancelando-se todos os atos decorrentes da 
inscrição. 
9.5 - O prazo de validade do Processo Seletivo será contado a partir da data de sua homologação, 
e com duração de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração 
pública.
9.6 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo. 
9.7 - Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, a Comissão Organiza-
dora poderá anular a inscrição, prova, ou admissão do candidato, desde que sejam verificadas 
falsidades de declaração ou irregularidade da prova. 
9.8 - Os vencimentos constantes no Quadro I são referentes aos da data do presente Edital. 
9.9 - A organização do presente Processo Seletivo, bem como a aplicação e correção das pro-
vas ficarão a cargo da Comissão do Processo Seletivo.

ANEXO I – DA DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES



Alumínio, 15 de Março de 2018Edição Nº 05 - Ano IX

8



Alumínio, 15 de Março de 2018                 Edição Nº 05 - Ano IX

9



Alumínio, 15 de Março de 2018Edição Nº 05 - Ano IX

10



Alumínio, 15 de Março de 2018                 Edição Nº 05 - Ano IX

11



Alumínio, 15 de Março de 2018Edição Nº 05 - Ano IX

12  PUBLICAÇÃO OFICIAL

43ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA
DE 12 DE MARÇO DE 2018 ÀS 18:00 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO DA DELEGACIA
VICE-PRESIDENTE: PROFª. MEIRE BARBOSA
SECRETÁRIOS: GERALDO ATLETA, EDMO BOFETE E RENATINHO WATANABE 
VEREADORES PRESENTES: DR. ALEXANDRE AMARAL, BENGALA , BETO E ENIVALDO

EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO
-Recebimento das respostas dos requerimentos nºs 01, 02, 03,04,05,07,08, 09, 11, 12,13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23,25, 26, 27,29, 30, 31, 32, 33, 34,35,37,38, 39, 40, 42, 43, 44 ,47, 48, 
49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73,75 de 2018 que 
estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara Municipal.

EXPEDIENTE RECEBIDO DO LEGISLATIVO
Recebimento do projeto de decreto-legislativo nº 01/2018
Recebimento do projeto de decreto-legislativo nº 02/2018
Recebimento do projeto de lei nº 01/2018-L que FIXA O SALÁRIO DO EMPREGOS EM COMIS-
SÃO CRIADO PELA RESOLUÇÃO Nº 386/2018, DE 27/02/2018, E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

Requerimentos
-Requerimento nº 76/2018, de autoria do edil Eduardo da Delegacia, requer informações sobre o 
sistema pró-card. 
- Requerimento nº 77/2018, de autoria do edil Eduardo da Delegacia, requer informações sobre 
atualização do código tributário e do código de posturas. 
- Requerimento nº 78/2018, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer informações sobre 
implantação de iluminação pública no final da Rua José Nicolau de Moraes.
- Requerimento nº 79/2018, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer informações sobre 
canalização da água e abastecimento das residências localizadas no final da Rua José Nicolau 
de Moraes. 
- Requerimento nº 80/2018, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer informações sobre 
medidas para evitar que o caminhão derrube “xurume” nas ruas. 
- Requerimento nº 81/2018, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer informações sobre o 
programa “Mulheres de Peito”. (arquivada)
- Requerimento nº 85/2018, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer informações sobre o 
serviço de raio-x. 
- Requerimento nº 86/2018, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer informações sobre o 
sistema de compras do município e o fornecimento de merenda.
- Requerimento nº 87/2018, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer informações sobre o 
contrato de roçada firmado entre o Executivo e a empresa Engever. (arquivada) 
- Requerimento nº 88/2018, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer informações sobre a 
limpeza de local destinado a receber um complexo residencial da CDHU no bairro Olidel. 
- Requerimento nº 89/2018, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer informações sobre o 
certificado de regularidade do município para celebrar convênios-C.R.M.C. 
- Requerimento nº 90/2018, de autoria do edil Bengala, requer informações sobre a criação de 
barreira ou instalação de um guard rail próximo ao trecho conhecido como “ Virador de Vagão”. 
- Requerimento nº 91/2018, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer informações sobre 
instalação de abrigos de ponto de ônibus na Avenida Helena Pereira de Moraes. 
- Requerimento nº 92/2018, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer informações sobre os 
monitores que acompanham os estudantes no ônibus escolares. 
- Requerimento nº 93/2018, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer informações sobre 
notificação dos proprietários de terrenos que estão com aspecto de abandono. 
- Requerimento nº 94/2018, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer informações sobre 
realização de limpeza de entulhos na viela da Rua Rosa Maria Fogaça. 
- Requerimento nº 95/2018, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer informações sobre 
limpeza nas ruas Izaltino Ribeiro Medeiros e Rosa Maria Fogaça. 
- Requerimento nº 96/2018, de autoria do edil Eduardo da Delegacia requer voto de pesar pelo 
falecimento da Senhor Dirceu Bravin. 
- Requerimento nº 97/2018, de autoria dos edis Eduardo da Delegacia e Bengala, requerem infor-
mações sobre a empresa Fibria. 
- Requerimento nº 98/2018, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações à  CCR Via 
Oeste. 
- Requerimento nº 99/2018, de autoria do edil Renatinho Watanabe, requer informações sobre 
alteração do local da feira livre. 
- Requerimento nº 100/2018, de autoria do edil Renatinho Watanabe, requer informações sobre 
melhorias do tráfego de veículos automotores na Rua Andrelino de Jesus. 
- Requerimento nº 101/2018, de autoria da edil Profª. Meire Barbosa, requer informações sobre o 
balancete da despesa do exercício de 2017. 
- Requerimento nº 102/2018, de autoria da edil Profª. Meire Barbosa, requer informações sobre o 
concurso público nº 01/2016. 
- Requerimento nº 103/2018, de autoria da edil Profª. Meire Barbosa, requer informações sobre 
implantação de iluminação pública no trecho indicado que liga a Rua Joaquim Coelho Pereira até 
o Centro de Convivência do Idoso-CCI. 
- Requerimento nº 104/2018, de autoria da edil Profª. Meire Barbosa, requer informações sobre 
complementação da pavimentação asfáltica na Rua Francisco Carlos Pistila. 
- Requerimento nº 105/2018, de autoria da edil Profª. Meire Barbosa e subscrita pelos vereadores 
Renatinho Watanabe, Edmo Bofete e Dr. Alexandre Amaral, requerem a convocação da Diretora 
Municipal de Educação. 
- Requerimento nº 106/2018, de autoria da edil Profª. Meire Barbosa, requer informações sobre 
viagem para Costa do Sauipe. 
- Requerimento nº 107/2018, de autoria da edil Profª. Meire Barbosa, requer informações sobre o 
balancete da despesa do exercício de 2017. 
- Requerimento nº 108/2018, de autoria da edil Profª. Meire Barbosa, requer informações sobre as 
despesas pagas com os recursos advindos do salário educação. 
- Requerimento nº 109/2018, de autoria de todos os vereadores, requerem voto de pesar pelo 
falecimento do vereador Carlos Natal. 

- Requerimento nº 110/2018, de autoria do edil Geraldo Atleta, requer informações sobre o ensino 
em período integral. 
- Requerimento nº 111/2018, de autoria do edil Bengala, requer informações sobre vazamento de 
esgoto na Avenida Senador José Ermirio de Moraes. (arquivada)
- Requerimento nº 112/2018, de autoria do edil Bengala, requer informações sobre entrega de 
correspondências nos Bairros Colibri e Figueiras. 
- Requerimento nº 113/2018, de autoria do edil Bengala, requer informações sobre manutenção 
da escola José Jesus Paes. 
- Requerimento nº 114/2018, de autoria do edil Eduardo da Delegacia, requer informações sobre 
falta de corte de mato no interior do cemitério. 
- Requerimento nº 115/2018, de autoria do edil Eduardo da Delegacia e subscrita por todos os 
vereadores, requerem informações sobre o sistema de transporte monitorado. 
- Requerimento nº 116/2018, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre manuten-
ção e repintura nas faixas de segurança, lombada e faixa de travessia para pedestres e divisão 
de faixas de rolamento nas ruas dos bairros do Itararé e Briquituba. 
- Requerimento nº 117/2018, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre atraso no 
ônibus que atendem os alunos da Escola Municipal João de Almeida. 
- Requerimento nº 118/2018, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre colocação 
de placa de “rua sem saída” na Rua Luzia Cerioni Fabiani. 
- Requerimento nº 122/2018, de autoria do edil Renatinho Watanabe, requer voto de pesar pelo 
falecimento da Senhora Sandra Duarte. 
- Requerimento nº 124/2018, de autoria do edil Renatinho Watanabe, requer voto de pesar pelo 
falecimento da Senhora Maria de Lourdes Cleto.

Indicações 
- INDICAÇÃO Nº 10/2018, de autoria do edil Edmo Bofete, solicita reparos na rede de esgoto na 
rua Comendador Pereira Ignácio próximo ao número 87 – Bairro Vila Industrial. 
- INDICAÇÃO Nº  11/2018, de autoria do edil Edmo Bofete, solicita que seja patrolada a rua Ge-
raldo Sarti, também conhecida como Km 03   - Bairro Briquituba.
- INDICAÇÃO Nº  12/2018, de autoria do edil Edmo Bofete, solicita que sejam patroladas as ruas 
dos bairros Areia Branca 1 e Areia Branca 2, se estendendo até o bairro do Carafá.
- INDICAÇÃO Nº 13/2018, de autoria do edil Edmo Bofete, solicita reparos na placa de sinalização 
de “Lombada”, na Rua Ceará, próximo aos números 55 e 65 - bairro Jardim Progresso. 
- INDICAÇÃO Nº  14/2018, de autoria do edil Edmo Bofete, solicita que sejam patroladas as ruas 
dos bairros Vale Grande e Oncinha.
- INDICAÇÃO N. ° 15/2018, de autoria do edil Edmo Bofete, solicita limpeza geral e o desassore-
amento do córrego na Avenida Jaziel Ferreira do Prado, na altura do número 814– Bairro Itararé.
- INDICAÇÃO N. ° 16/2018, de autoria do edil Edmo Bofete,  solicita a colocação de sinalização 
vertical referente a preferência e sinalização de “PARE”, no cruzamento das ruas José Cerioni e 
Hamilton Moratti – Vila Santa Luzia.. 
- INDICAÇÃO Nº 17/2017, de autoria do edil Geraldo Atleta, solicita limpeza no Centro Comuni-
tário do Jardim Olidel.
- INDICAÇÃO N. ° 18/2018, do edil Edmo Bofete, solicita a implantação  de lombada na rua Luzia 
Cerioni Fabiani, próximo ao número 80 – Bairro Santa Luzia.
- LEITURA DO Expediente Recebido de Diversos
- Recebimento da resposta da Diretoria de Ensino da Região de São Roque ao requerimento nº 
69 de 2018 que estará disponível no portal de transparência da Câmara Municipal.
- Recebimento da resposta do Conselho Municipal de Educação ao requerimento nº 11 de 2018 
que estará disponível no portal de transparência da Câmara Municipal.

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 providências 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 
- Arquivada a 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 FUN-
CIONAMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS GIRATÓRIAS NOS ESTABELECIMENTOS BAN-
CÁRIOS com emenda . 
Arquivada a Discussão única da emenda nº 01/2017 ao PROJETO LEI  N° 07 /2017-L que DIS-
POE SOBRE O TEMPO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, NOS ESTABELECIMENTOS BAN-
CARIOS, CORREIOS, NAS CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, SO-
BRE O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS GIRATÓRIAS NOS 
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS com emenda . 
- Adiada a Discussão única do projeto de lei nº 13/2017-L que dispõe sobre denominação de 
logradouro público que especifica
- Aprovada a Discussão única do projeto de resolução nº 03/2018 que dispõe sobre criação de 
comissão especial de estudos.
- Aprovada a Discussão única da moção de aplauso nº 03/2018

52ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA
DE 12 DE MARÇO DE 2018 ÀS 21:30  HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO DA DELEGACIA
VICE-PRESIDENTE: PROFª. MEIRE BARBOSA
SECRETÁRIOS: GERALDO ATLETA, EDMO BOFETE E RENATINHO WATANABE 
VEREADORES PRESENTES: DR. ALEXANDRE AMARAL, BENGALA, BETO E ENIVALDO

ORDEM DO DIA
- Aprovada a Discussão única do projeto de lei nº 01/2018-L que FIXA O SALÁRIO DO EMPRE-
GOS EM COMISSÃO CRIADO PELA RESOLUÇÃO Nº 386/2018, DE 27/02/2018, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.
- Aprovada a Discussão única do projeto de decreto -legislativo nº 01/2018.
- Aprovada a Discussão única do projeto de decreto -legislativo nº 02/2018.

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


