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L E I  Nº 2.006, DE 11 DE SETEMBRO DE 2018
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SU-
PLEMENTAR
          
O Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas,
Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte Lei.
Art.1º Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal, Crédito Adicional 
Suplementar no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), para suple-
mentar a seguinte dotação do orçamento vigente:
02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO   
02.07.00  - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
02.07.01- DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
Atividade: 15.452.0206.2.019– Manutenção da Unidade
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo
ficha nº 136............................................................................................   R$      75.000,00
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
ficha nº 139...........................................................................................   R$ 1.125.000,00
TOTAL ...................................................................................................R$ 1.200.000,00
Art. 2º O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com recursos provenientes 
da redução da seguinte dotação do orçamento vigente: 
02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO   
02.07.00  - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
02.07.01- DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
Projeto: 15.451.0206.1.034– Implantação de Infra Estrutura para Zona Industrial
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
ficha nº 144..............................................................................................   R$    100.000,00
Projeto: 15.451.0206.1.044– Ampliação do Cemitério
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
ficha nº 145..............................................................................................   R$      40.000,00
Projeto: 17.511.0206.1.036– Implantação de sistema de distribuição de água em bairros
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
ficha nº 480.............................................................................................   R$    443.000,00
Com recursos provenientes do excesso de arrecadação apurado tecnicamente no pre-
sente exercício, no valor de ..................................................................... R$    617.000,00
TOTAL ...................................................................................................R$ 1.200.000,00
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 11 de setembro de 2018.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

JURACY LOPES CÂMARA - Diretor do Departamento Municipal de Finanças
Registrada e Publicada na Prefeitura em 11/09/2018

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração

L E I  Nº 2.007, DE 14 DE SETEMBRO DE 2018
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI 
ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019 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 aprova e ele promulga a Lei:
Art. 1º Em cumprimento ao disposto no at. 165, inciso II, § 2°, da Constituição Federal, 
de 5 de outubro de 1988, no art. 4°, da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) e no art. 26-II, da Lei  Orgânica do Município de 
Alumínio, de 26 de Setembro de 2013, ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias 
relativas ao exercício financeiro de 2019, compreendendo:
I – as metas e prioridades da Administração Pública Municipal;
II – as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do Município e 
suas alterações;
III – as disposições relativas as despesas do Município com pessoal e encargos so-
ciais; 
IV – as disposições sobre as alterações na Legislação Tributária do Município;
V – as disposições relativas a Divida  Pública Municipal; e
VI – as disposições finais.
Parágrafo único. Integram esta Lei, os seguintes anexos:
I-Anexo de Metas Fiscais, composto de:
a.Demonstrativo de metas anuais;
b.avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior;
c.demonstrativo das metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercí-
cios anteriores; e
d.evolução do patrimônio líquido nos últimos três exercícios.
II –Anexo de Riscos Fiscais, contendo Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências;
III – Anexo de Metas e Prioridades;
CAPÍTULO I
METAS E PRIORIDADES DA AMINISTRAÇÃO PÚBICA MUNICIPAL
Art. 2° Em conformidade com o disposto no art. 165, § 2°, da Constituição Federal e no 
art. 4° da Lei Complementar n° 101/2000, as metas e prioridades para o exercício finan-
ceiro de 2019, previstas no PPA 2018-2021, são aquelas constantes em Anexo próprio 
desta Lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária, 
mas não se constituem limites à programação das despesas.
§ 1° Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2019 será 
dada maior prioridade:
I – à atenção especial no atendimento à criança e ao adolescente;
II – a eficiência e transparência na gestão dos recursos públicos;
III – às ações de estímulo ao aprimoramento do quadro de servidores para melhoria 
dos serviços prestados, superação do improviso e construção de uma gestão ágil e 
transparente;
IV – a promoção e desenvolvimento da infraestrutura urbana;
V – as ações que visem garantir eficiência e qualidade na oferta dos serviços de saúde 
enfatizando a prevenção;
VI – às ações que promovam a garantia do direito à educação básica, com excelência 
e equidade;
VII – à integração e a cooperação com os governos Federal, Estadual e com os Municí-
pios da Região Metropolitana de Sorocaba;
VIII – ao desenvolvimento econômico, com foco nas potencialidades locais, principal-
mente de micro e pequenas empresas para a construção de uma cidade sustentável, 
conectada e eficiente, e
IX –à valorização do patrimônio ambiental e cultural do Município.
§ 2° A execução das ações vinculadas às metas e prioridades, do Anexo a que se refere 
o caput, estará condicionada à manutenção do equilíbrio das contas públicas, conforme 
Anexo de Metas Fiscais que integra a presente Lei.
Art. 3° O Projeto de Lei Orçamentária Anual será elaborado em consonância com as 
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Expediente

metas e prioridades estabelecidas no anexo próprio desta Lei.
CAPÍTULO II
DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO 
MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES
Art. 4° A estimativa de receitas serão feitas com a observância das normas técnicas e 
legais e considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação dos índices de 
preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante.
Art. 5° O Poder Executivo, sob a coordenação do Departamento de Finanças, deverá 
elaborar e publicar a programação financeira e o cronograma de execução mensal de 
desembolso, nos termos do art. 8° da Lei Complementar n° 101/2000, visando ao cumpri-
mento da meta de resultado primário estabelecida nesta lei.
Parágrafo único. O Poder Executivo publicará a programação financeira e o cronograma 
de execução mensal de desembolso até trinta dias após a publicação da Lei Orçamen-
tária de 2019.
Art. 6° No prazo previsto no parágrafo único, o Poder Executivo, sob a coordenação 
do Departamento de Finanças, publicará as receitas previstas, desdobradas em metas 
bimestrais, juntamente com medidas de combate à evasão e à sonegação, valores das 
ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa e o montante dos créditos tributários passí-
veis de cobrança administrativa, nos termos do art. 13, da Lei Complementar n° 101/2000.
Art. 7° É o Poder Executivo autorizado a estabelecer por Decreto, sempre que necessário, 
a limitação de empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira dos 
órgãos da administração, objetivando atingir as metas fiscais, excluídas as despesas que 
constituem obrigação constitucional ou legal de execução.
Art. 8° A Lei Orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos sem 
antes ter assegurado recursos suficientes para obras ou etapas de obras em andamento, 
salvo projetos programados com recursos de convênios e operações de crédito.
Art. 9° A Procuradoria-Geral do Município encaminhará ao Departamento de Finanças, 
a relação dos débitos decorrentes de precatórios judiciários inscritos até 1º. de julho de 
2018 a serem incluídos na proposta orçamentária de 2019, especificando:
I – número e data do ajuizamento da ação originária;
II – número do precatório;
III – tipo da causa julgada (de acordo com a origem da despesa);
IV – enquadramento (alimentar ou não alimentar);
V – data da autuação do precatório;
VI – nome do beneficiário;
VII – valor do precatório a ser pago (atualizado, conforme determinado pelo art. 100, § 5°, 
da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional n° 62/2009);
VIII – data do trânsito em julgado;
IX – número da vara ou comarca de origem; e
X – Cópia do ofício requisitório no caso de precatórios trabalhistas e cópia da requisição 
de pagamento no caso de ação cível.
Parágrafo único. A forma de pagamento e a atualização monetária dos precatórios e das 
parcelas resultantes, observarão, no exercício de 2019, os índices adotados pelo Poder 
Judiciário respectivo, conforme disposto no art. 100, § 1°, da Constituição Federal, na 
Emenda Constitucional n° 62/2009 e no Decreto n° 213/2010.
Art. 10 A concessão de auxílios e subvenções dependerá de atender os critérios esta-
belecidos pela Comissão Municipal de Assistência Social e o seu repasse dependerá de 
autorização legislativa através de lei específica.
Art. 11 As metas e prioridades constantes do Plano Plurianual e as desta lei considerar-
-se-ão modificadas por leis posteriores, pelos créditos adicionais abertos com autorização 
legislativa, suplementares e especiais, e pelos extraordinários.
Art. 12 O orçamento anual será dotado com recursos para atender as despesas impre-
vistas e emergenciais, no percentual mínimo de 0,25 % (zero virgula vinte e cinco por 
cento) da receita estimada, através de reserva de contingência, conforme previsto no at. 
5°, inciso III, da Lei Complementar n° 101/2000.
Art. 12-A O orçamento anual será dotado de recursos para atender às emendas impositi-
vas, de autoria dos Vereadores, conforme a Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 46/2018. 
Art. 13 O Poder Executivo Municipal é autorizado, nos termos estabelecidos pela Cons-
tituição Federal, a:
I – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de dez por cento (10%) das 
dotações do orçamento da despesa. 
II – transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para 
outra (projeto, atividade ou operações especiais), dentro do mesmo órgão orçamen-

tário, de conformidade com o art. 167, VI da Constituição Federal, no limite de 10 % de 
cada dotação orçamentária.
§ 1° O Poder Legislativo é autorizado a proceder, mediante Ato da Mesa da Câmara 
Municipal, a suplementação de suas dotações orçamentárias, desde que os recursos ne-
cessários para as coberturas sejam provenientes de anulação de suas próprias dotações, 
observado o limite referido no inciso anterior deste artigo, quanto ao percentual de 30 % 
de cada dotação orçamentária consignada.
§ 2° Não onerarão o limite previsto neste artigo, os créditos destinados a suprir insufici-
ência nas dotações orçamentárias relativas à pagamento de pessoal, encargos sociais, 
dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e de recursos de repasses de 
outros órgãos governamentais através de convênios.
Art. 14 É o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária caso o autógra-
fo da lei orçamentária não seja encaminhado até o início do exercício de 2019 pelo Poder 
Legislativo, na base de um doze avos (1/12) em cada mês.
Art. 15 O orçamento fiscal que abrange os Poderes Executivo e Legislativo, cumprirá as 
exigências constitucionais e legais quanto aos limites:
I – Da aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino;
II – Da aplicação na manutenção e desenvolvimento da saúde;
III – No pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais.
CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL E ENCAR-
GOS SOCIAIS
Art. 16 As despesas com pessoal e encargos sociais para 2019 serão fixadas observando-
-se o disposto nas normas constitucionais aplicáveis, na Lei Complementar n° 101/2000 
e na legislação municipal em vigor.
Art. 17 O reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais deverá observar 
a previsão de recursos orçamentários e financeiros constantes da Lei Orçamentária de 
2019, e de seus Créditos Adicionais, observando os limites constantes na Lei Comple-
mentar n° 101/2000.
Art. 18 O Poder Executivo, por intermédio do órgão de pessoal, publicará, a tabela de 
cargos efetivos e comissionados integrantes do quadro geral de pessoal civil e demons-
trará os quantitativos de cargos ocupados por servidores estáveis e de cargos vagos, 
comparando-os com os quantitativos do ano anterior e indicando as respectivas variações 
percentuais. 
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO
Art. 19 As atualizações das alíquotas do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), serão 
efetuadas utilizando-se a média dos indicadores oficiais da inflação (INPC, IGP-DI/FGV e 
IPC/FIPE) dos últimos 12 meses.
Art. 20 O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, do exercício de 
2019, terá desconto de cinco por cento do valor lançado, quando pago até o vencimento 
da cota única.
Art. 21 Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos de 
cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante auto-
rização em  Lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no 
art. 14, § 3°, II, da Lei Complementar Federal n° 101/2000.
Continuação da Lei nº 2.007/2018 fls. 06

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 22 O Orçamento deverá destinar recursos para o pagamento do serviço da dívida 
municipal.
Parágrafo único. Serão destinados recursos para o atendimento de despesas, com juros, 
com outros encargos e com amortização da dívida referente a operações de crédito con-
tratadas até 2018.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 23 As despesas consideradas irrelevantes nos termos do art. 16, § 3° da Lei Comple-
mentar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), são aquelas estabelecidas no limite 
atual de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) para a realização de dispensa 
de licitação em conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93 e Decreto nº 9.412/2018.
Parágrafo único. O valor definido no caput acompanhará as alterações estabelecidas 
para os limites a mencionada modalidade licitatória.
Art. 24 São vedados quaisquer procedimentos, pelos ordenadores de despesas, que 
possibilitem a execução destas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação 
orçamentária, em cumprimento  aos artigos 15 e 16 da Lei Complementar n° 101/2000.
Art. 25 Os valores das metas fiscais, em anexo, devem ser considerados como estimati-
va, admitindo-se variações   até o envio do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício 
de 2019 ao Legislativo Municipal.
Art. 26 O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta orçamentária 
até o dia 31de agosto de 2018.
Art. 27 Os pagamentos de serviços da dívida pública e de despesas com pessoal e encar-
gos sociais terão prioridade sobre as ações de expansão.
Art. 28 Na seleção das prioridades estabelecidas no Plano Plurianual do Município a se-
rem incluídas na proposta orçamentária do exercício financeiro de 2019, será levada em 

consideração a capacidade financeira do erário municipal.
Art. 29 Os dispêndios com propaganda e publicidade oficial serão atendidos por do-
tações orçamentárias específicas na lei orçamentária anual, em conformidade com 
as exigências da legislação eleitoral vigente.
Art. 30 O Poder Executivo enviará até o dia 30/09/2018, o Projeto de Lei Orçamen-
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Decretos

tária Anual ao Poder Legislativo, que o apreciará até o final da Sessão Legislativa, devol-
vendo-o a seguir para sanção.
Art. 31 As Atividades incluídas no anexo de Metas Fiscais e Prioridades da proposta da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício 2019 serão inclusas no Plano 
Plurianual - PPA 2018-2021.
Art. 32 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 14 de setembro de 2018.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

JURACY LOPES CÂMARA - Diretor de Departamento Municipal de Finanças
Registrada e Publicada na Prefeitura em 14/09/2018

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração

DECRETO  N.º 1.931, DE 23 DE AGOSTO DE 2018.
DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNI-
CIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍ-
PIO DE ALUMÍNIO.

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições que lhe 
são conferidas por Lei e especialmente as disposições do Artigo 8º, inciso VII, da Lei 
1.129, de 09 de dezembro de 2008, D E C R E T A:
Art. 1º-  O presente Regimento Interno, constante do Anexo I deste decreto, regulamenta 
as atividades e atribuições do Conselho Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do 
Adolescente, criado pela Lei nº 1.129/08.
Art. 2º -Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 23 de agosto de 2018.

ANTONIO PIASSENTINI- Prefeito Municipal

MARIA CECÍLIA HILARIO LACERDA - Diretora do Departamento Municipal de Desenvol-
vimento Social
Registrado e Publicado na Prefeitura em 23/08/2018

Conselho Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente - C.M.D.C.A

SUMÁRIO

CAPÍTULO I - DA FINALIDADE E COMPETÊNCIA ------------------------------------- Pg. 4.
CAPÍTULO  II - DA COMPOSIÇÃO ---------------------------------------------------------- Pg. 6.
CAPÍTULO III - DOS MEMBROS DO CONSELHO-------------------------------------- Pg. 8.
CAPÍTULO IV - DA ESTRUTURA DO CONSELHO-------------------------------------- Pg. 9.
SEÇÃO I - DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE ----------------------------- Pg.9.
SEÇÃO II - DOS PRIMEIRO E SEGUNDO SECRETÁRIOS ------------------------- Pg. 10.
SEÇÃO III - DAS COMISSÕES --------------------------------------------------------------- Pg.10.
CAPÍTULO V - DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ----------------------------- Pg. 10.
CAPÍTULO VI - DA EXCLUSÃO DE CONSELHEIRO ---------------------------------- Pg.11.
TÍTULO DAS DISPOSIÇÕES FINAIS ------------------------------------------------------- Pg. 12.
CAPÍTULO I: SEÇÃO I - DA CRIAÇÃO, DA COMPOSIÇÃO E DO MANDATO
Art. 1º - O Conselho Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, criado 
pela Lei Municipal 1.780/2015 é órgão deliberativo e controlador da política de atendi-
mento dos direitos humanos da criança e do adolescente, com atribuição no município de 
Alumínio, de acordo com os artigos 3º e 5º da Lei Municipal nº 1.780/2015.
Art. 2º - O Conselho Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente será 
composto por 08 (oito) membros titulares e igual número de suplentes, sendo 04 (quatro) 
representantes do Poder Público e 04 (quatro) representantes da Sociedade Civil organi-
zada, na seguinte conformidade: 
I – Representantes do Poder Público, a seguir especificados: 
a – Departamento Municipal de Desenvolvimento Social:  01 (um) membro titular e 01 
(um) membro suplente; 
b – Departamento Municipal de Educação: 01 (um) membro titular e 01 (um) membro 
suplente;
c - Departamento Municipal de Saúde: 01 (um) membro titular e 01 (um) membro suplen-
te;
 d – Departamento  Municipal de Finanças: 01 (um) membro titular e 01 (um) membro 
suplente. 
II –  Representantes de entidades não governamentais representativas da Sociedade 
Civil Organizada, sindicatos, entidades sociais, organizações profissionais, entidades re-
presentativas do pensamento cientifico, religioso e filosófico e outros nessa linha, tais 
como movimentos sociais:
a - 04 (quatro) membros titulares; e
b - 04 (quatro) membros suplentes.
§ 1º. Os membros conselheiros representantes do Poder Público e os membros não 
governamentais serão nomeados pelo Prefeito Municipal em exercício, conforme pre-

visto no artigo 7º, §§ 1º e 8º da Lei Municipal 1780/2015.
§ 2º. Os representantes de organizações da sociedade civil 
serão escolhidos pelo voto das entidades e dos movimen-
tos representativos da sociedade, devendo ser cumpridas 
as formalidades e requisitos previstas no art. 7º, inciso II e §§ 3º, 4º, 5º, 6º e 7º da Lei 
Municipal 1.780/2015.
Art. 3º.  São impedidos de compor o Conselho Municipal dos Direitos Humanos da Crian-
ça e do Adolescente, no âmbito do seu funcionamento:
a – Conselhos de políticas públicas; 
b – Representantes de órgão de outras esferas governamentais;
c – Conselheiros Tutelares no exercício da função; 
d - A autoridade judiciária, legislativa e o representante do Ministério Público e da Defen-
soria Pública, com atuação no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou em 
exercício na Comarca, foro regional, Distrital ou Federal, conforme previsto no artigo 12 
da Lei Municipal 1.780/2015.
Art. 4º. O Mandato dos Conselheiros representantes da sociedade civil e governamentais 
exercerão mandato de dois anos, sendo vedada a recondução automática, conforme pre-
visto no art. 7º, § 19 da Lei Municipal 1.780/2015.
I - Perderá o mandato o membro do Conselho Municipal dos Direitos Humanos da Criança 
e do Adolescente quando:
a – For constatada a reiteração de 03 (três) faltas consecutivas ou 05 (cinco) alternadas 
no período de 01 (um) ano às sessões deliberativas do Conselho Municipal dos Direitos 
Humanos da Criança e do Adolescente; 
b – For determinado, em procedimento para apuração de irregularidade em entidade de 
atendimento conforme os artigos 191 a 193, da Lei Federal nº 8.069/90, a suspensão 
cautelar dos dirigentes da entidade, conforme art. 191, parágrafo único e art. 91 alínea 
"d" da Lei Federal nº 8.069/90. 
II -  A cassação do mandato dos membros do Conselho Municipal dos Direitos Humanos 
da Criança e do Adolescente, em qualquer hipótese, demandará a instauração de proce-
dimento administrativo específico, no qual se garanta o contraditório e a ampla defesa, 
sendo a decisão tomada por maioria absoluta de votos dos componentes do órgão. 
§ 1º. Sendo cassado o mandato de conselheiro representante do governo, o Conselho 
Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente efetuará, no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, comunicação ao Prefeito Municipal para tomada das providências 
necessárias no sentido da imediata nomeação de novo membro, bem como apuração da 
responsabilidade administrativa do cassado. 
§ 2º. Em sendo cassado o mandato de conselheiro representante da sociedade civil, o 
Conselho Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente convocará seu 
suplente para posse imediata, sem prejuízo das providencias cabíveis em relação ao 
cassado, conforme previsto no art. 10 da Lei Municipal 1.780/2015.
III - Será excluída do Conselho Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adoles-
cente a entidade não-governamental que: 
a – Deixar de comparecer, por intermédio de seu representante titular ou suplente a 03 
(três) reuniões consecutivas ou 05 (cinco) alternadas no período de 01 (um) ano; 
b – For implicada, em procedimento para apuração de irregularidade em entidade de 
atendimento conforme os artigos 191 a 193, da Lei Federal 8.069/90; 
c – Perder por qualquer outra razão, o registro no Conselho Municipal dos Direitos Huma-
nos da Criança e do Adolescente. 
Parágrafo único. Nos casos de exclusão ou renúncia de entidade não-governamental in-
tegrante do Conselho Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, será 
imediatamente convocada entidade classificada como suplente por número de votos em 
eleição própria, para que seja suprida a vaga existente, conforme previsto no artigo 11 da 
Lei Municipal 1.780/2015.
CAPÍTULO II - DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 5º. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adoles-
cente, conforme previsto no artigo 14 da Lei Municipal 1.780/2015:
I – Estabelecer e controlar a execução da Política Municipal dos Direitos Humanos da 
Criança e do Adolescente, zelando para que seja respeitado o princípio da prioridade 
absoluta à criança e ao adolescente, em todos os setores da administração, conforme o 
previsto no artigo 4º, caput e parágrafo único, alíneas "b", "c" e "d", combinado com os 
artigos 87, 88 e 259, parágrafo único, todos da Lei nº 8.069/90, e no artigo 227, caput, da 
Constituição Federal; 
II – Promover a ampla divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como, 
sobre a situação social, econômica, política e cultural da criança e do adolescente na 
sociedade brasileira, em especial no âmbito municipal; 
III – Participar e opinar da elaboração da proposta orçamentária destinada à execução 
das políticas públicas voltadas à plena efetivação dos direitos da criança e do adolescente 
nos mais diversos setores da administração, por meio de Plano de Ações Plurianuais e 
Anuais Municipais de Atendimento à Criança e ao Adolescente, definindo prioridades e 
controlando as ações de execução no município; 
IV – O Fundo Municipal, a que se refere o artigo 88, inciso IV, da Lei Federal nº 8.069/90, 
será gerido pelo Poder Executivo que alocará recursos para complementar os programas 
das entidades não-governamentais. Cabe ao Conselho Municipal do Direitos Humanos 
da Criança e do Adolescente (CMDCA), deliberar sobre a destinação dos recursos fi-
nanceiros do FMDHCA, obedecidos os critérios previstos na Lei Federal nº 4.320/64, Lei 

Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº 101/00; 
V – Controlar e fiscalizar o emprego e utilização dos recursos destinados a esse 
fundo; 
VI – Realizar campanhas de arrecadação, visando à captação de recursos pelo 
Fundo Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, através de 
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4 doações de pessoas físicas e jurídicas. Estabelecer priorida-
des de atenção à atuação e, definir a aplicação dos recursos 
públicos, especificamente os destinados ao atendimento à 
criança e ao adolescente; 

VII – Solicitar as indicações para o preenchimento da função de conselheiro no caso de 
vacância; 
VIII – Dar posse aos membros do Conselho Tutelar; 
IX – Manifestar-se sobre conveniência e oportunidade de implementação de programas 
e serviços, bem como sobre a criação de entidades governamentais ou realização de 
consórcios intermunicipais; 
X – Promover, nos termos do artigo 90 e 91, parágrafo único, da Lei Federal n.º 8.069/90, 
o registro das entidades não-governamentais e a inscrição de programas de proteção e 
sócioeducativos desenvolvidos por entidades governamentais e não-governamentais de 
atendimento, procedendo o seu recadastramento periódico, na forma do disposto no art. 
16, alíneas de I e II, desta Lei; 
XI – Fixar critérios de utilização, por meio de planos de aplicação das doações subsidia-
das e demais receitas, aplicando necessariamente percentual para o incentivo ao acolhi-
mento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente, órfão ou abandonado, de difícil 
colocação familiar; 
XII – Deliberar o Plano Anual de Aplicação dos Recursos do Fundo Municipal dos Direitos 
Humanos da Criança e do Adolescente, até o último dia útil do mês de Abril, e enviá-lo 
juntamente com o Plano Anual de Ação Municipal de Atendimento à Criança e ao Ado-
lescente ao chefe do Poder Executivo municipal, para que seja inserido na proposta de 
Lei Orçamentária Anual, observados os prazos determinados na Lei Orgânica municipal; 
XIII - Examinar e aprovar os balancetes mensais e o balanço anual do Fundo Municipal 
dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente; 
XIV – Solicitar, a qualquer tempo e a seu critério, informações necessárias ao acom-
panhamento das atividades subsidiadas com recursos do Fundo Municipal dos Direitos 
Humanos da Criança e do Adolescente; 
XV - Difundir amplamente os princípios constitucionais e a política municipal, destinadas 
à proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, objetivando a mobilização 
e articulação entre as entidades governamentais e não-governamentais para um efetivo 
desenvolvimento integrado entre as partes; 
XVI – Receber, analisar e encaminhar denúncias ou propostas para garantia da defesa 
dos direitos da criança e do adolescente; 
XVII – Levar ao conhecimento dos órgãos competentes, mediante representação, os cri-
mes, as contravenções e as infrações que violarem interesses coletivos e ou individuais 
da criança e do adolescente; 
XVIII – Organizar e realizar, a Conferência Municipal dos Direitos Humanos da Criança 
e do Adolescente e Conferência Lúdica, de acordo com as deliberações do CONDECA e 
CONANDA, visando sensibilizar e mobilizar a opinião pública no sentido da indispensável 
participação da comunidade na solução dos problemas da criança e do adolescente; 
Parágrafo único. A organização e realização da Conferência prevista neste inciso, deverá 
observar o disposto nos artigos 3º, §§ 5º, 6º, 7º e 8º, 14, inciso XVIII e 20, 21, 22, 23 e 24 
da Lei Municipal. 1.780/2015.
XIX – Regular, organizar, coordenar, acompanhar, sob a fiscalização do Ministério Público 
Estadual, todo o processo eleitoral, bem como, adotar todas as providências que julgar 
cabíveis para o processo de escolha e a posse dos membros do Conselho Tutelar; 
XX– acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária, tomando as medidas administra-
tivas e judiciais que se fizerem necessárias para assegurar que a execução do orçamento 
observe o princípio constitucional da democracia participativa e da prioridade absoluta à 
criança e ao adolescente. 
XXI – articular a rede municipal de proteção dos direitos da criança e do adolescente, 
promovendo a integração operacional de todos os órgãos, autoridades, instituições e enti-
dades que atuem direta ou indiretamente no atendimento e defesa dos direitos de criança 
e adolescentes. 
XXII – Realizar as reuniões, no mínimo, uma vez por mês, em data, horário e local a se-
rem definidos em regime interno, garantindo-se a ampla publicidade; 
Parágrafo único. Todas as reuniões serão públicas, ressalvada a discussão de casos 
específicos envolvendo determinada criança, adolescente ou sua respectiva família, a 
pedido do Conselho Tutelar, Ministério Público ou Poder Judiciário. 
XXIII – Dar posse aos membros do Conselho Tutelar, conceder licença aos mesmos, nos 
termos do respectivo regimento, convocar os suplentes para assumirem imediatamente 
a função e declarar vago o posto por perda de mandato, nas hipóteses previstas nesta 
Lei, comunicando imediatamente o Poder Executivo, o Ministério Público e autoridade 
Judiciária. 
XXIV– Deliberar quanto à fixação da remuneração dos membros do Conselho Tutelar;
XXV – Elaborar seu regimento interno e aprovar o regimento do Conselho Tutelar;
XXVI - Fiscalizar o funcionamento e o exercício das funções dos Conselheiros Tutelares 
de modo que compatibilize o atendimento à população 24 horas por dia; 
XXVII – Instaurar sindicância e processo administrativo disciplinar no caso de denúncia 
ou para apurar a eventual falta cometida por um Conselheiro Tutelar no desempenho de 
suas funções, bem como emitir parecer conclusivo nas sindicâncias instauradas, sendo 
assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa ao Conselheiro Tutelar, con-
forme dispõe o artigo 85, da Lei Municipal nº 1.780/2015.
XXVIII - Notificar ao Conselheiro Tutelar sindicado de sua decisão, conforme previsto 
na Resolução n° 170 do CONANDA de 10/12/2014 e na Lei Municipal nº 1.780/2015.
XXIX -  Julgar os recursos interpostos, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo, a seu 
critério, conferir-lhe efeito suspensivo até decisão final, conforme previsto no artigo 
94, da Lei Municipal nº 1.780/2015.

XXX -  Aplicar as penalidades previstas no artigo 90 da Lei Municipal nº 1.780/2015.
Parágrafo único. Nos casos da decisão que importar na aplicação da penalidade de perda 
de função deverá o CMDCA comunicar ao Prefeito para adoção das medidas administra-
tivas necessárias à sua efetivação, conforme previsto no artigo 94, § 2º da Lei Municipal 
nº 1.780/2015.
CAPÍTULO  III - DOS MEMBROS DO CONSELHO
Art. 4º - São deveres dos membros do Conselho:
I - Comparecer às reuniões, justificando as faltas, por escrito, quando ocorrerem.
II - Discutir e votar os assuntos debatidos no plenário;
III - Assinar, no livro próprio, sua presença nas reuniões a que comparecer;
IV - Requerer inclusão na pauta de assuntos que desejar discutir;
V - Integrar as comissões para as quais for designado;
VI - Proferir declaração de voto, quando assim o desejar;
VII - Votar e ser votado para cargos do Conselho;
VIII - Não participar de eventos públicos na qualidade de representante do Conselho, nem 
emitir opiniões ou conceitos em nome deste, a menos que seja autorizado para tal, pelo 
plenário do Conselho;
IX - Comunicar à Presidência, até 24 (vinte e quatro) horas antes das reuniões, sempre 
que possível, os casos de faltas, impedimentos, afastamentos e licença.
§ 1º - Os conselheiros não serão remunerados;
§ 2º - Os membros titulares do Conselho serão substituídos pelos suplentes em seus 
impedimentos, afastamentos e licenças.
CAPÍTULO IV - DA ESTRUTURA DO CONSELHO
Art. 5º - O Conselho elegerá dentre seus membros, e por 2/3 deles, o Presidente, o Vice-
-Presidente, o 1º Secretário e o 2º Secretário, para exercerem suas funções pelo prazo 
de 01 (um) ano, permitida uma recondução ao mesmo cargo, mediante deliberação do 
CMDCA.
§ 1º - A eleição e posse do Presidente, do Vice e dos Secretários, dar-se-á na primeira 
reunião ordinária, após a posse.
§ 2º - No caso de vacância de qualquer dos cargos referidos no "caput", proceder-se-á a 
nova eleição de conselheiros para exercer o cargo vago no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias.
Art. 6º - O Conselho disporá de uma Secretaria Executiva.
SEÇÃO I - DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE
Art. 7º - São atribuições do Presidente:
I - Convocar e presidir as reuniões do Conselho;
II - Representar o Conselho em juízo ou fora dele, podendo delegar poderes;
III - Encaminhar propostas à apreciação e votação;
IV - Baixar os atos necessários ao exercício das tarefas administrativas, assim como as 
que resultarem de deliberação do Conselho;
V - Assinar as resoluções do Conselho;
VI - Divulgar assuntos deliberados pelo Conselho;
VII - Submeter à aprovação do Conselho à requisição, justificativa ou o recebimento por 
cessão de servidores públicos, para a formação da equipe necessária ao funcionamento 
do Conselho;
IX - Submeter à apreciação do Conselho a programação físico-financeira das atividades;
X - Tomar decisões de caráter urgente "ad referendum" do Conselho;
XI - Exercer o voto de desempate;
XII - Exercer outras funções definidas em leis ou regulamentos;
XIII - Assinar a correspondência oficial.
Parágrafo Único - Ao Vice-Presidente compete substituir o Presidente em suas ausências 
ou impedimentos e no caso de vacância até que o Conselho eleja o novo titular para o 
cargo.
SEÇÃO II - DOS PRIMEIRO E SEGUNDO SECRETÁRIOS
Art. 8º - São atribuições do 1º Secretário:
I - Coordenar as atividades da Secretaria Executiva;
II - Elaborar e submeter ao Presidente a pauta das reuniões;
III - Redigir as atas das reuniões do Conselho;
IV - Providenciar a publicação das decisões e resoluções do Conselho na imprensa oficial 
do Município, sempre que necessário, por deliberação do Conselho.
Parágrafo Único - Ao 2º Secretário compete substituir o 1º Secretário em suas ausências 
ou impedimentos e no caso de vacância, até que o Conselho eleja o novo titular para o 
cargo.
SEÇÃO III - DAS COMISSÕES
Art. 9º - O Conselho poderá constituir comissões permanentes ou transitórias, compostas 
por membros efetivos e suplentes, sob a presidência de um conselheiro.
§ 1º - As comissões poderão se valer do concurso de pessoas de reconhecida competên-
cia, podendo contratar profissionais para atender as necessidades da comissão. 
§ 2º - A área de abrangência, a estrutura organizacional e o funcionamento das comissões 
serão estabelecidos por resoluções aprovadas pelo Conselho.
CAPÍTULO V - DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO
Art. 10 - O CMDCA funcionará regularmente por meio de reuniões ordinárias mensais ou 
em caráter extraordinário.
Art. 11 - As reuniões ordinárias do Conselho serão abertas ao público e obedecerão ao 
calendário previamente estabelecido e serão, em primeira convocação, com a presença 

mínima de 2/3 de seus integrantes e, em segunda convocação, trinta minutos após, 
com o mínimo de 1/3 dos membros.
§ 1º - As decisões do Conselho serão tomadas por maioria simples;
§ 2º - Nas deliberações em que, na primeira votação ocorrer empate, proceder-se-á 
ao segundo escrutínio, e, caso permaneça o empate, ao Presidente caberá o voto 
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5do desempate.
Art. 12 - As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo Presidente do Con-
selho ou por 1/3 de seus membros, desde que haja comprovada urgência, para trato de 
assuntos deliberativos, com antecedência mínima de 24 horas, recaindo sua realização 
preferencialmente, em dia útil, exigindo o mesmo quórum estabelecido no artigo anterior.
Art. 13 - As reuniões obedecerão a seguinte ordem:
I - Instalação dos trabalhos pelo Presidente do Conselho;
II - Leitura da ata de assuntos tratados na reunião anterior;
III - Discussão, aprovação e assinatura da ata;
IV - Leitura, discussão e aprovação da pauta;
V - Discussão e votação dos assuntos em pauta;
VI - Elaboração da pauta para a próxima reunião;
VII - Encerramento da reunião pelo Presidente do Conselho.
§ 1º - As votações do Conselho serão feitas por aclamação ou, a critério do Presidente ou 
a requerimento de qualquer conselheiro, por chamada nominal.
§ 2º - Por deliberação do Conselho, a votação poderá ser secreta.
Art. 14 - As sessões poderão comparecer os suplentes dos conselheiros, assistindo aos 
trabalhos do Conselho, com direito a se pronunciar e com direito a voto na ausência do 
titular.
§ 1° - No caso da sociedade civil, havendo mais de uma suplente, terá direito a voto o 
suplente melhor colocado na última eleição. 
Art. 15 - As propostas a serem apresentadas durante a reunião devem ser elaboradas por 
escrito e entregues ao 1º Secretário, até 02 (dois) dias úteis antes da reunião, para fins 
de processamento e inclusão na pauta, salvo casos de prorrogação de prazo admitido 
pela Presidência.
CAPÍTULO VI - DA EXCLUSÃO DE CONSELHEIRO
Art. 16 - Será excluído do Conselho o membro que:
I – Não cumprir as disposições previstas no artigo 4º, inciso I, alínea “a”, deste Regimento.
II - For condenado por sentença transitada em julgado, pela prática de quaisquer dos 
crimes ou infrações previstas nos capítulos I e II do Título VII, do Livro II do Estatuto da 
Criança e do Adolescente;
III - For condenado por sentença transitada em julgado pela prática de crime que implique 
na demissão do servidor público, nos termos da legislação em vigor.
Parágrafo Único - O Conselho, pelo voto de 2/3 de seus membros, poderá entender jus-
tificadas as faltas referidas no "caput" deste artigo, hipótese em que não se operará a 
exclusão.
Art. 17 - Poderá ser excluído do Conselho, pelo voto de 2/3 de seus membros, o Conse-
lheiro que, de forma reiterada ou grave, descumprir os deveres previstos neste regimento 
ou revelar conduta pública manifestamente contrária às diretrizes ou finalidades deste 
Conselho.
Art. 18 - A deliberação sobre a aplicação da medida referida no artigo anterior será prece-
dida de parecer emitido por uma comissão de ética, formada por 03 (três) Conselheiros e 
presidida pelo mais votado dentre eles.
Parágrafo Único - Para a emissão do parecer conclusivo, a Comissão de ética poderá 
proceder à investigações, ouvindo o Conselheiro faltoso e testemunhas, requisitando do-
cumentos à repartições públicas e demais diligências necessárias ao fiel cumprimento 
de suas atribuições, devendo garantir ao Conselheiro oportunidade do contraditório e da 
ampla defesa, antes da emissão do parecer.
Art. 19 - Na hipótese de exclusão de algum membro do Conselho, será ele substituído 
pelo respectivo suplente, caso se trate de representante da sociedade civil. Tratando-se 
de representante do Poder Público, o Conselho oficiará ao Sr. Prefeito Municipal solicitan-
do a designação de novo Conselheiro.
Parágrafo Único - Verificada a situação prevista na primeira parte do "caput" deste artigo, 
passará a funcionar como suplente daquele que assumiu o cargo de Conselheiro, o su-
plente mais votado entre todos os eleitos. No caso de haver empate no número de votos 
de dois ou mais suplentes, o desempate ocorrerá considerando-se o critério de maior 
idade.
TÍTULO - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 20 - A proposta de reforma deste regimento poderá ser feita pelo Presidente do Con-
selho ou por 1/3 de seus membros e somente poderá ser aprovada por 2/3 de seus 
membros, em sessão convocada exclusivamente para este fim, com antecedência e co-
nhecimento prévio do texto da reformulação e suas justificativas, com o mínimo de 08 
(oito) dias.
Art. 21 - O ressarcimento de despesas, adiantamentos ou pagamentos de diárias ou 
ajuda de custo necessárias no deslocamento dos membros do Conselho, funcionários da 
secretaria executiva ou servidor convocado, processam-se nas condições e valor estabe-
lecidos pelas normas usadas pelo Município em atos idênticos ou assemelhados.
Art. 22 - As funções exercidas pelos servidores convocados a compor a secretaria execu-
tiva poderão ser qualificadas, observadas as normas da Administração Pública Municipal.
Art. 23 - Em caso de extinção do Conselho, o patrimônio que eventualmente venha a se 
formar durante a sua existência, será destinado ao seu substituto legal, ou na falta, ao 
Município.
Art. 24 - Os Conselheiros que comparecerem às sessões ordinárias e extraordinárias do 
Conselho ficam dispensadas do trabalho, porquanto considera a função como de interes-
se público relevante, nos termos do Art. 89 da Lei Federal nº 8.069.
Art. 25 - Os casos omissos neste regimento serão resolvidos por deliberação da 
maioria simples dos membros do Conselho. 

Regimento aprovado na reunião do CMDCA Municipal, realizada em 27 de junho de 
2018.

DECRETO  N.º 1.932, DE 10 DE SETEMBRO DE 2018.
CONVOCA A VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL CONVEN-
CIONAL E II CONFERÊNCIA MUNICIPAL LÚDICA DOS DI-
REITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

O Prefeito Municipal de Alumínio em conjunto com a Presidente do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições e, considerando a 
necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação da Política dos Direitos 
da Criança e do Adolescente no Município, DECRETA :
Art. 1º. Ficam convocadas as VII Conferência Municipal Convencional e II Conferência 
Municipal Lúdica dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, a ser realizada 
no(s) dia(s) 21 e 22 de novembro de 2018, tendo como tema central: “Proteção Integral, 
Diversidade e Enfrentamento das Violências”.
Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão por conta de do-
tação própria do orçamento do órgão gestor Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 10 de setembro de 2018.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

WALDERÊS MARTINS VIEIRA - Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente.
Registrado e Publicado na Prefeitura em 10/09/2018

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração

D E C R E T O  Nº 1.933, DE 11 DE SETEMBRO DE 2018
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZA-
DO PELA LEI Nº 2.006/2018
          
O Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, 
D E C R E T A :
Art.1º  Fica aberto na Contadoria Municipal, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 
1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), para suplementar a seguinte dotação do 
orçamento vigente:
02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO   
02.07.00  - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
02.07.01- DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
Atividade: 15.452.0206.2.019– Manutenção da Unidade
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo
ficha nº 136.........................................................................................................   R$      
75.000,00
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
ficha nº 139.........................................................................................................   R$ 
1.125.000,00
TOTAL ...................................................................................................R$ 1.200.000,00
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes da 
redução da seguinte dotação do orçamento vigente: 
02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO   
02.07.00  - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
02.07.01- DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
Projeto: 15.451.0206.1.034– Implantação de Infra Estrutura para Zona Industrial
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
ficha nº 144.........................................................................................................   R$    
100.000,00
Projeto: 15.451.0206.1.044– Ampliação do Cemitério
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
ficha nº 145.........................................................................................................   R$      
40.000,00
Projeto: 17.511.0206.1.036– Implantação de sistema de distribuição de água em bairros
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
ficha nº 480.........................................................................................................   R$    
443.000,00
Com recursos provenientes do excesso de arrecadação apurado tecnicamente no pre-
sente exercício, no valor de ...............................................................................................
........ R$    617.000,00
TOTAL ...................................................................................................R$ 1.200.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 11 de setembro de 2018.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

JURACY LOPES CÂMARA - Diretor do Departamento Municipal de Finanças
Registrado e Publicado na Prefeitura em 11/09/2018

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 128/2018

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições le-
gais que lhe são conferidas, R E S O L V E:    
Art. 1º  NOMEAR, a partir do dia 03 de setembro de 2018, o Sr. FLAVIO FERNANDO 
CONSTANT DA SILVA, portador da CTPS nº 27338 série 260, RG. nº 25.118.452-3 e CPF 
nº 294.646.608-64, para ocupar o emprego em Comissão de Assessor Técnico Legislati-
vo, constante do Anexo II da Lei nº 1.266/2009, com lotação no DpMG, sem carga horária.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão a conta das dota-
ções próprias do Orçamento Vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 20, de 03 de 
janeiro de 2017, no que diz respeito ao servidor.
Art. 4º Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO,  03 de setembro de 2018.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Prefeitura em 03/09/2018.

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 129/2018
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 temporaria-
mente do exercício do emprego;
R E S O L V E:
Art.1º DESIGNAR, a servidora Sra. KÁTIA CONSTANTE MUNIZ, portadora da CTPS nº 
75367 serie 00146 RG nº 28.254.741-1, CPF nº 249.555.648-52 ocupante do emprego 
celetista permanente de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, para responder pelo em-
prego celetista permanente de Escriturário, carga horária 40 horas semanais, enquanto o 
titular do emprego Senhor Reinaldo de Jesus Zacarias, permanecer designado em cargo 
comissionado.
Art.2º A substituta fará jus à diferença de salários enquanto perdurar a substituição, a 
título de gratificação, 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, 03 de setembro de 2018.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal 
Registrada e Publicada na Prefeitura em 03/09/2018

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração

PORTARIA Nº 130/2018
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições le-
gais que lhe são conferidas, R E S O L V E:    
Art. 1º NOMEAR, a partir de 03 de setembro de 2018, o Sr. JONAS RAMOS ANTIQUERA, 
portador do CTPS nº 84992 serie 288, RG nº 6.922.204, CPF nº 755.630.618-68, para 
ocupar o emprego em Comissão de Diretor do Departamento Municipal de Transporte, 
constante do Anexo II da Lei nº 1.266/2009, com lotação no DpMT, sem carga horária.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão a conta das dota-
ções próprias do Orçamento Vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 323, de 30 de 
outubro de 2017, no que diz respeito ao servidor.
Art. 4º Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO,  03 de setembro de 2018.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Prefeitura em 03/09/2018.

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração

PORTARIA Nº 131/2018
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições le-
gais que lhe são conferidas, CONSIDERANDO o constante no Processo nº 2374, de 
27/08/2018. RESOLVE:
Art. 1º DESLIGAR do serviço público, a pedido, o servidor EDUARDO DE OLIVEIRA 
TORRES, portador da CTPS nº 9436 serie 340/SP, RG nº 50.334.942-2 SSP/SP e do 
CPF nº 426.685.988-00, do emprego celetista permanente de Inspetor de Alunos, lotação 
DpME, carga horária semanal 40 horas.
Art. 2º Em decorrência da demissão supra, fica VAGO o emprego celetista perma-
nente de Inspetor de Alunos, com lotação no DPME, constante do Anexo I da Lei n.º 
03/93.
Art. 3º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 03 de setembro de 2018.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Prefeitura em 03/09/2018

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração

PORTARIA  Nº 132/ 2018
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais 
que lhe são conferidas: Considerando que no Anexo V, da Lei nº 1.266/2009 uma das atri-
buições dos cargos em comissões é dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, 
quando necessário ao exercício das demais atividades;
R E S O L V E:
Art. 1º  AUTORIZAR o servidor nomeado para cargo em comissão da Administração Pú-
blica Municipal, no interesse do serviço e no exercício de suas próprias atribuições, a 
dirigir veículos oficiais leves das repartições a que pertença, conforme abaixo indicado:
Nome do Servidor: Jonas Ramos Antiquera   -  Nº Habilitação: 00962057834 “AD"  -  De-
partamento: DPMT
Art. 2º. Para conduzir o veículo oficial o servidor autorizado deverá possuir Carteira Na-
cional de Habilitação válida e com categoria compatível com o tipo de veículo a ser con-
duzido.
Art. 3º. O servidor autorizado deverá verificar se o veículo possui condições de segurança 
para trafegar, sendo de sua responsabilidade qualquer ônus decorrente de ato culposo ou 
doloso que venha a cometer na condução do veículo oficial.
Parágrafo único. Na ausência de condições de uso e na hipótese de o veículo estar em 
desacordo com as normas de segurança de trânsito, o servidor deverá comunicar imedia-
tamente o Diretor de Departamento de Transporte para que providencie, a reparação ou 
a adequação do veículo à legislação pertinente.
Art. 4º.As normas do Código Trânsito Brasileiro devem ser rigorosamente observadas 
pelo condutor do veículo oficial e pelo responsável por sua manutenção.
Art. 5º.O servidor autorizado a conduzir veículo oficial que for autuado  por infração às 
normas de trânsito estará sujeito ao procedimento administrativo para apuração de res-
ponsabilidade e ressarcimento ao Erário.
Art. 6º. Ficam expressamente vedadas ao servidor condutor do veículo oficial:
a) a cessão da direção do veículo a terceiros, exceto se também autorizados ou na ocor-
rência de caso fortuito ou força maior;
b) a utilização em atividades particulares ou diversas daquelas que motivarem a autori-
zação;
c) a condução de pessoas e/ou materiais estranhos à Administração Pública;
d) a utilização fora do horário de expediente ou da escala do servidor, salvo nos casos 
previamente autorizados e pormenorizados pelo Departamento autorizador na ficha de 
controle de tráfego.
Art. 7º. O servidor autorizado a dirigir veículo oficial deverá preencher e assinar todo e 
qualquer formulário que eventualmente se mostre eficaz no dirimir de possíveis dúvidas 
sobre o trajeto, horário e finalidade da condução, em especial a ficha  de controle de trá-
fego a ser instituída pelo Departamento de Transporte.
Art. 8º. A autorização de que trata esta Portaria não configura acúmulo de atribuições e 
não assegura ao servidor autorizado o direito a qualquer acréscimo salarial.
Art. 9º. CUMPRA-SE, com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 04 de setembro de 2018.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Prefeitura em 04/09/2018.

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração

PORTARIA Nº 133/2018
Altera a constituição da Comissão Municipal, para realização de estudos e elabora-
ção da Proposta Curricular adequada a Base Nacional Comum Curricular e respec-
tiva implementação no Município de Alumínio.
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais 
que são conferidas,
Considerando a necessidade de adoção de medidas para o alcance da melhoria dos 
resultados da aprendizagem dos alunos da Rede Pública Municipal; Considerando a im-
portância do trabalho conjunto para a validação da Base Nacional Comum Curricular - 
BNCC; Considerando o compromisso do Governo Municipal por trabalhar em regime de 
gestão democrática e participativa, para oferta de uma educação pública de qualidade, 
RESOLVE: 
Art. 1º. Constituir a Comissão Municipal para realização de estudos e elaboração da Pro-
posta Curricular adequada a Base Nacional Comum Curricular e respectiva implementa-
ção no Município de Alumínio.
Art. 2º. Compor a Comissão Municipal, de que trata o artigo anterior, sendo composta por 
27 (vinte e sete) membros, com representatividade dos docentes da Educação Infantil, 
Ensino Fundamental I e II e Auxiliares de Desenvolvimento Infantil, da seguinte forma:

I - Kátia Rosemary Correa de Moura -Presidente
II – Ana Paula Fernandes dos Santos-Membro – Equipe Técnica
III - Adriana Aparecida dos Santos Cavalheri-Membro – Equipe Técnica
IV - Cintia Cesar Botti Vicente-Membro – Equipe Técnica
V – Marli de Jesus Gomes Fernandes-Membro - Equipe Técnica

Portarias
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Resolução - CMDCA

VI – Vanda Cristina Nunes-Membro - Equipe Técnica
VII – Renata Soares dos Santos Silva-Membro - Equipe Técnica
VIII - Walderês Martins Vieira-Membro – Equipe Técnica
IX - Ana Virgínia Pires Camargo Cardoso-Membro
X - Angélica Aparecida Reis-Mmbro
XI – Débora Fátima da Costa Trama-Membro
XII – Dulcineia Alves Martins Dias-Membro 
XIII – Edjane Oliveira da Silva-Membro
XIV - Gilvana Maria Maciel-Membro
XV - Karina Cristina Duarte-Membro
XVI – Liliam Regina Rizzo Camargo-Membro
XVII - Luciene Maciel-Membro
XVIII - Juliana Aparecida de Oliveira Silva-Membro
XIX - Maria da Conceição Santos-Membro
XX - Maria Aparecida Paes Nogueira-Membro
XXI - Márcia Regina Correa de Moura da Silva-Membro
XXII - Neusa Almeida de Souza-Membro
XXIII - Patrícia Aparecida de Almeida Rosa-Membro
XXIV - Rosângela Aparecida Pereira Guimarães-Membro
XXV – Soraya Trestini Marques-Membro
XXVI – Vera Lúcia do Amaral-Membro
XXVII – Viviane de Oliveira Melo-Membro
Art. 3º. São atribuições dos membros e integrantes da Equipe Técnica: 
I - coordenar os trabalhos de estudo, análise e de elaboração da Proposta Curricular para 
adequação a Base Nacional Comum Curricular - BNCC; 
II - envolver os mais diversos atores da comunidade escolar e da sociedade civil em geral, 
no que tange o processo de implementação da BNCC/Alumínio; 
IV - participar da Elaboração da Proposta Curricular do Município de Alumínio.
V - produzir documento preliminar da Proposta Curricular adequada a Base Nacional 
Comum Curricular - BNCC, bem como produzir relatório consolidando os resultados dos 
trabalhos para entrega a Diretoria do Departamento Municipal de Educação até o final de 
mês de novembro de 2018.
Art. 4º.  Após a elaboração da Proposta Curricular, de que trata o artigo anterior e para que 
possa produzir resultados, em ação articulada com o Conselho Municipal de Educação e 
em conformidade com os artigos 3º, incisos III, VI e XII e 7º da Lei Municipal nº 257/1996, 
esta deverá ser homologada pela Diretoria do Departamento Municipal de Educação.
Art. 5º. O desempenho das Atribuições da Comissão ora nomeada será considerado ser-
viço de relevante interesse público prestado ao Município.
Art. 6º. Esta Portaria entra em vigência na data de sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 11 de setembro de 2018.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ANDRÉIA JULIANA PIRES - Diretora do Departamento Municipal de Educação
Registrada e Publicada na Prefeitura em 11/09/2018

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração

CONVOCAÇÃO Nº 36 - CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
A Prefeitura Municipal de Alumínio convoca o candidato abaixo classificado no Concurso 
Público nº 01/2016 a comparecer até às 16 horas do dia 21 de setembro de 2018, na 
Divisão de Recursos Humanos.
O não comparecimento caracteriza desistência dos mesmos.
CARGO: MÉDICO PEDIATRA     -     2º Lugar – ANA LUCIA CABULOM

Alumínio, 13 de setembro de 2018

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
Proposta da Lei Orçamentária Anual exercício 2019.

A Prefeitura Municipal de Alumínio, por meio do Departamento Municipal de Finanças 
convida a população em geral, as sociedades de bairros, demais organizações não 
governamentais, clube de serviços, entidades religiosas e quaisquer outros segmen-
tos representativos da população, para participar da Audiência Pública, no Auditório 
“Paulo Berger” da Prefeitura Municipal de Alumínio, situado a Avenida Eng. Antonio de 
Castro Figueroa, nº 100, Vila Santa Luzia. Atendendo ao paragrafo único do artigo 48 
da Lei Complementar nº 101/2000, assegurando a Transparência da Gestão Fiscal, no 
dia 25 de setembro (terça-feira) às 15h00min para apresentação de proposta da Lei 
Orçamentária Anual para o exercício de 2019.

Alumínio, 13 de setembro de 2018.
JURACY LOPES CÂMARA - Diretor do Departamento Municipal de Finanças

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Prognóstico do Plano Municipal de Saneamento 

Básico - PMSB de Alumínio
A Prefeitura Municipal de Alumínio, por meio do Departamento Municipal de Planejamento e 
Obras, convida a população em geral, as sociedades de bairros, demais organizações não go-
vernamentais, clube de serviços, entidades religiosas e quaisquer outros segmentos represen-
tativos da população, para participar da Audiência Pública, no auditório da Câmara Municipal de 
Alumínio, situado à Rua Hamilton Moratti, nº10, na Vila Santa Luzia, atendendo ao Art. 51 da Lei 
Federal nº 11.445/2007, assegurando a transparência da Gestão Fiscal, no dia 02 de outubro 
(terça-feira) às 18h (dezoito horas) para apresentação dos resultados do Prognóstico e das Pro-
postas do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB de Alumínio. 
Alumínio, 17 de setembro de 2018.

RODOLPHO BARRETO MIGUEL RODRIGUES
Diretor Municipal do Departamento de Planejamento e Obras

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Apresentação do Relatório Final de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de 
Educação

A Prefeitura Municipal de Alumínio, por meio do Departamento Municipal de Educação convida a 
população em geral, as sociedades de bairros, demais organizações não governamentais, clubes 
de serviços, entidades religiosas e quaisquer outros segmentos representativos da população, 
para participar da Audiência Pública, para apresentação do Relatório Final de Monitoramento 
e Avaliação do Plano Municipal de Educação, a realizar-se no dia 27 de setembro de 2018, às 
18:00h, no “Plenário Vereador Orlando Silva”, localizado na Câmara Municipal de Alumínio, Rua 
Amílton Morati, nº 10, Vila Santa Luzia, observando a Lei nº 12.527/2011, que  dispõe sobre os 
procedimentos destinados a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser 
executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública, publicidade, 
transparência e divulgação de informações de interesse público.

        Alumínio, 14 de setembro de 2018.
Andréia Juliana Pires  - Diretora do Departamento Municipal de Educação

RESOLUÇÃO Nº 01 de 10 de setembro de 2018
Dispõe sobre a nomeação da Comissão Organizadora da VII Conferência Municipal Con-
vencional e II Conferência Municipal Lúdica dos Direitos Humanos da Criança e do Adoles-
cente Do Município de Alumínio
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso de suas 
atribuições legais, em reunião ordinária realizada por este Conselho em 19 de julho de 2018, 
conforme registro em Ata, e CONSIDERANDO que:
- O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA – convocou por 
meio da Resolução 202/2017, XI Conferência Nacional dos Direitos Humanos da Criança e do 
Adolescente, sob o tema: Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento as Violências;
- O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONDECA – por meio da Deli-
beração nº 7, de 22 de março de 2018 convoca, também a realização da XI Conferência Estadual 
Lúdica dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Porém, no âmbito do Município de Alumínio, serão realizadas as VII Conferência Municipal Con-
vencional e II Conferência Municipal Lúdica dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos dias 
21 e 22 de novembro de 2018, seguindo orientação do CONDECA;
- Para a organização das Conferências acima descritas, será necessária a formação de uma 
Comissão Organizadora, para elaborar as atividades a serem desenvolvidas, em conjunto com 
a Prefeitura de Alumínio, por meio do Departamento Municipal de Promoção e Desenvolvimento 
Social, mediante Decreto do Poder Executivo Municipal;
RESOLVE:
Artigo 1º - Nomear as pessoas abaixo indicadas, como membros da COMISSÃO ORGANIZA-
DORA da VII Conferência Municipal Convencional e II Conferência Municipal Lúdica dos Direitos 
Humanos da Criança e do Adolescente, no ano de 2018:
Representantes do Poder Público:
Departamento Municipal de Desenvolvimento Social
Maísa Almeida de Lima Cavalcante
Departamento Municipal de Educação
Walderês Martins Vieira
Departamento Municipal de Saúde
Ana Silvia Pereira Miranda
Departamento Municipal de Cultura
Fernando Kitagawa
Representantes da Sociedade Civil
Amanda Caroline Tavares – Adolescente
Ana Clara dos Santos Sampaio - Criança
Miguel Antônio dos Santos “JTS”
Maria Marta Martins – “AACAA”
Parágrafo Único – Para efeitos de paridade, criança e adolescente são indicados como represen-
tantes da Sociedade Civil.
Artigo 2º - A Comissão acima designada será responsável por acompanhar e zelar pelo bom an-
damento dos trabalhos desde a publicação do Decreto Executivo Municipal até a elaboração do 
documento final contendo os resultados e deliberações das Conferências, quando esta comissão 

será dissolvida.
Artigo 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Alumínio, 10 de setembro de 2018.

Walderês Martins Vieira - Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – C.M.D.C.A. – Alumínio/SP

Convocação-Concurso Público 01/2016
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