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Distribuição gratuita Orgão Oficial da Prefeitura

O Departamento Municipal de Saúde lembra dessa importante data e alerta todas as mulheres sobre a im-
portância do auto exame de mama, para isso, segue algumas recomendações:

- Ter mais de 21anos
- Fazer todo mês
- Fazer sempre 7 dias após o término da menstruação
- Após menopausa, escolher uma data todo mês com intervalo de 30 dias.

       Outubro Rosa
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Expediente

ERRATA DE PUBLICAÇÃO/DIGITAÇÃO
 
No Jornal Oficial Edição nº 17- Ano IX de 14 de setembro de 2018 pag. 07 - NA PORTARIA Nº 133/2018
ONDE SE LÊ: 
....XVI – Liliam Regina Rizzo Camargo-Membro
............
XXII - Neusa Almeida de Souza-Membro
 LEIA-SE: 
..............
XVI – Lilian Regina Rizzo Camargo-Membro
..............
XXII - Neusa Almeida de Souza -Membro

L E I  Nº 2.008, DE 19 DE SETEMBRO DE 2018

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
O Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara 
Municipal aprova e ele promulga a seguinte Lei.
Art.1º Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), para suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente:
02.00.00 –  PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO   
02.14.00  -  DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.14.03- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PRONTO ATENDIMENTO
Atividade: 10.302.0204.2.015– Operacionalização do Departamento
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
ficha nº 362............................................................................................................   R$ 240.000,00
TOTAL ......................................................................................................R$ 240.000,00
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   
02.14.00  -  DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.14.06- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSE
Atividade: 10.305.0204.1.084- Implantação da sede do Centro de Controle da Zoonose
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
Ficha nº 415............................................................................................................   R$ 240.000,00
TOTAL ......................................................................................................R$ 240.000,00
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 19 de setembro de 2018.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

JURACY LOPES CÂMARA - Diretor do Departamento Municipal de Finanças
Registrada e Publicada na Prefeitura em 19/09/2018

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração

L E I  Nº 2.009,  DE 19 DE SETEMBRO DE 2018

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
O Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara 
Municipal aprova e ele promulga a seguinte Lei.
Art.1º  Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais), para suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente:
02.00.00 –  PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO   
02.15.00  -  DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
02.15.01- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Atividade: 08.244.0205.2.059– FNAS – Programa Criança Feliz
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
ficha nº 438............................................................................................................  R$    20.000,00
TOTAL ......................................................................................................R$   20.000,00
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   
02.15.00  -  DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
02.15.01- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Atividade: 08.244.0205.2.059- FNAS – Programa Criança Feliz
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
ficha nº 448............................................................................................................   R$   20.000,00
TOTAL ......................................................................................................R$   20.000,00
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 19 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 2.010,  DE 21 DE SETEMBRO DE 2018

“Institui o Plano Diretor Participativo de Alumínio e dá outras providências.”
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.
DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º- A presente lei institui o Plano Diretor Participativo de Alumínio, fundamentada nos artigos 30, 182 e 183 
da Constituição Federal, no Capítulo III da Lei Federal 10.257/2001 – Estatuto da Cidade e na Lei Orgânica de 
Alumínio.
Art. 2º- O Plano Diretor Participativo de Alumínio se constitui como o principal instrumento da Política Urbana 
Municipal, devendo ser aplicado em todo seu território, incluindo seus perímetros rural, urbano e de expansão 
urbana, e considerado em todos os planos setoriais, normas e atos do Poder Público e dos agentes privados, com 
destaque para:
I.Plano Plurianual – PPA, Diretrizes Orçamentárias – LDO e Orçamento Anual – LOA, de forma a garantir a execu-
ção dos programas, projetos e ações da administração municipal nele contidos;
II.Lei do Perímetro Urbano;
III.Código de Obras e Edificações;
IV.Código de Posturas;
V.Plano Municipal de Habitação de Interesse Social;
VI.Plano Municipal de Saneamento Básico;
VII.Plano Municipal de Mobilidade Urbana; e
VIII.Projetos de Intervenção Urbana.
Art. 3º- Integram esta Lei as regras de Zoneamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo de Alumínio.
Parágrafo Único. O perímetro urbano municipal coincide com a Macrozona Urbana, conforme descrito nesta Lei, 
revogando-se, toda a legislação em vigor que trate deste tema até a promulgação da Lei de Perímetro Urbano.
Art. 4º- O Plano Diretor Participativo deverá ser revisto em até 10 (dez) anos, a partir da data de publicação desta 
lei.
TÍTULO I
DOS CONCEITOS E PRINCÍPIOS DA POLÍTICA URBANA E DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE ALUMÍ-
NIO
CAPÍTULO I - CONCEITOS DA POLÍTICA URBANA E DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE ALUMÍNIO 
Art. 5º - Constituem-se como conceitos norteadores da Política Urbana Municipal e do Plano Diretor Participativo 
de Alumínio:
I.Cidade Sustentável: Pleno desenvolvimento socioeconômico do município de forma justa e ambientalmente equi-
librada, a partir da:
a)Otimização do uso das infraestruturas urbanas;
b)Promoção de melhor uso dos recursos naturais;
c)Indução de adensamento de modo qualificado;
d)Priorização dos meios de transporte ativo; e
e)Combinação das funções urbanas (habitação, comércio e serviços).
II.Cidade Inteligente: Competitividade e prosperidade, com base no:
a)Fomento à nova economia;
b)Implantação de sistema de mobilidade inteligente;
c)Criação de ambientes inovadores/criativos;
d)Indução à habitação acessível/diversificada; e
e)Promoção de e-governance, que deverá incorporar sistemas inteligentes e integrados de governo, transporte, 
energia, saúde, segurança pública e educação, com vistas a democratizar as informações.
III.Cidade Integradora: Prioriza a função social da cidade e a função social da propriedade, apoiada na:
a)Integração do uso do solo e do sistema de transporte, com a concentração e integração dos núcleos urbanos, 
maximizando a proximidade entre eles;
b)Ampliação do acesso aos equipamentos e áreas públicas;
c)Acompanhamento público da atividade gerencial da cidade; e
d)Superação das desigualdades territoriais e sociais.
CAPÍTULO II- PRINCÍPIOS DA POLÍTICA URBANA E DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE ALUMÍNIO
Art. 6º - Os princípios que regem a Política Urbana Municipal e o Plano Diretor Participativo de Alumínio são:
I. Função Social da Cidade;
II. Função Social da Propriedade Urbana;
III. Equidade Social e Territorial;
IV. Direito à Cidade;
V. Direito ao Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado; e
VI. Gestão Democrática.
§ 1º. Função Social da Cidade compreende o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de 
vida, à justiça social, ao acesso universal aos direitos sociais, ao desenvolvimento socioeconômico e ambiental, in-
cluindo o direito à terra urbana, à moradia digna, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, 
aos serviços públicos, ao trabalho, ao sossego e ao lazer.
§ 2º. Função Social da Propriedade Urbana é elemento constitutivo do direito de propriedade e é atendida quando 
a propriedade cumpre os critérios fundamentais e graus de exigência de ordenação territorial estabelecidos pelo 
Plano Diretor, subordinando-se os direitos decorrentes da propriedade individual aos interesses da coletividade.
§ 3º. Equidade Social e Territorial compreende a garantia da justiça social a partir da redução das desigualdades 
sociais e do amplo acesso aos equipamentos urbanos para os moradores das diferentes regiões de Alumínio.
§ 4º. Direito à Cidade como processo de universalização do acesso aos benefícios e às comodidades da vida ur-
bana por parte de todos os cidadãos, seja pela oferta e uso dos serviços, equipamentos e infraestruturas públicas.
§ 5º. Direito ao Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado é o direito sobre o patrimônio ambiental, bem de uso 
comum e essencial a sadia qualidade de vida, constituído por elementos do sistema ambiental natural e do sistema 
urbano de forma que estes se organizem equilibradamente para a melhoria da qualidade ambiental e bem-estar 
humano.
§ 6º. Gestão Democrática é a garantia da participação de representantes dos diferentes segmentos da população, 
diretamente ou por intermédio de associações representativas, nos processos de planejamento e gestão da cidade, 
de realização de investimentos públicos e na elaboração, implantação e avaliação de planos, programas e projetos 
de desenvolvimento urbano.
TÍTULO II - DOS EIXOS ESTRATÉGICOS DA POLÍTICA URBANA
Art. 7º - Ficam instituídos os seguintes Eixos Estratégicos da Política Urbana de Alumínio:
I. Eixo I: Crescimento Econômico e Geração de Empregos;
II.Eixo II: Melhoria da Infraestrutura Urbana
III.Eixo III: Preservação do Patrimônio Ambiental; e

IV.Eixo IV: Políticas Públicas Planejadas, Integradas e Eficientes.
Parágrafo único. Os eixos estratégicos são constituídos por um conjunto de objetivos, diretrizes e ações que 
visam garantir aos cidadãos qualidade de vida, justiça social e desenvolvimento das atividades econômicas 
na localidade.
CAPÍTULO I - 
EIXO I - CRESCIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE EMPREGOS

Leis

Errata de publicação
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3Seção I
Desenvolvimento Econômico
Art. 8º - O Desenvolvimento Econômico de Alumínio tem como objetivo:
I.Fortalecer o desenvolvimento econômico do município por meio do fomento à instalação de indústrias e centros 
tecnológicos, diversificando suas atividades;
II.Assegurar atividades comerciais e de serviços por todo o território urbanizado; e
III.Promover o desenvolvimento do turismo como vocação econômica alternativa à indústria, aproveitando o poten-
cial da represa de Itupararanga e do acesso fácil pela SP-270 (Rodovia Raposo Tavares).
Art. 9º - Para o objetivo de fortalecer o desenvolvimento econômico do município por meio do fomento à instalação 
de indústrias e centros tecnológicos, diversificando suas atividades, têm-se as seguintes diretrizes:
I.Implantar política de estímulo a novos negócios, que complementem e diversifiquem o parque produtivo local;
II.Atrair atividades econômicas intensivas em conhecimento e com potencial de inovação; e
III.Ampliar as oportunidades de qualificação de mão de obra.
Art. 10 -  As ações relacionadas ao objetivo de fortalecer o desenvolvimento econômico do município por meio do 
fomento à instalação de indústrias e centros tecnológicos, diversificando suas atividades são:
I.Elaborar Plano de Desenvolvimento Econômico Local;
II.Estabelecer critérios para a instalação de novas empresas que incrementem a arrecadação financeira do muni-
cípio;
III.Implantar programas de qualificação profissional atrelados ao novo perfil econômico desejado para Alumínio;
IV.Intensificar parceria com SESI/SENAI para o desenvolvimento de cursos de qualificação profissional direciona-
dos para a formação de mão de obra local; e
V.Incentivar a ocupação dos lotes e galpões disponíveis no Distrito Industrial, com o apoio das novas tecnologias e 
atração de empresas que dão suporte àquelas já existentes no município.
Art. 11 -  Para o objetivo de assegurar atividades comerciais e de serviços por todo o território urbanizado, têm-se 
as seguintes diretrizes:
I.Apoiar o empreendedorismo e a micro e pequena empresa; e
II.Prever uso misto em áreas diversas e distribuídas por todo o território urbano.
Art. 12 -  As ações relacionadas ao objetivo de assegurar atividades comerciais e de serviços por todo o território 
urbanizado são:
I.Implantar e desenvolver políticas públicas locais de economia solidária, mediante convênios com a Secretaria 
Nacional de Economia Solidária – MTE;
II.Viabilizar parcerias com o setor privado para requalificação dos eixos comerciais, com vistas a incrementar as 
atividades comerciais e de prestação de serviço;
III.Incentivar a criação de corredores comerciais nas vias marginais da Rodovia Raposo Tavares e na Avenida José 
Ermírio de Moraes; 
IV.Revisar o Código de Posturas do município a fim de estender o horário de funcionamento dos estabelecimentos 
comerciais, desde que respeitados os níveis de ruído permitidos pelo Zoneamento Urbano; e
V.Promover feiras e eventos para divulgação de Alumínio frente aos municípios vizinhos, com destaque para as 
atividades comerciais e para os produtos produzidos pelas associações locais, pequenos empreendedores e ar-
tesãos.
Art. 13 -  Para o objetivo de promover o desenvolvimento do turismo como vocação econômica alternativa à indús-
tria, aproveitando o potencial da represa de Itupararanga e do acesso fácil pela SP-270 (Rodovia Raposo Tavares), 
têm-se as seguintes diretrizes:
I.Aderir às iniciativas e políticas estaduais para o turismo, especialmente no que tange à classificação como Muni-
cípio de Interesse Turístico (Lei Complementar 1.61/2015);
II.Aderir às iniciativas regionais para o turismo, especialmente à organização da Região Turística História e Aven-
tura; e
III.Atuar pelo provimento da infraestrutura e do suporte institucional necessários ao desenvolvimento turístico da 
Represa de Itupararanga.
Art. 14 -  As ações relacionadas ao promover o desenvolvimento do turismo como vocação econômica alternativa 
à indústria, aproveitando o potencial da represa de Itupararanga e do acesso fácil pela SP-270 (Rodovia Raposo 
Tavares) são:
I.Criar e estruturar o Conselho Municipal de Turismo;
II.Elaborar o Plano Municipal de Turismo, com participação de empresários, trabalhadores e instituições que atuem 
ou tenham interesse no desenvolvimento turístico de Alumínio. O Plano Municipal de Turismo deve:
a)Incluir a realização de inventário turístico e pesquisa de demanda turística;
b)Atender as exigências legais e normativas para o instrumento;
c)Incluir análise do potencial de classificação de Alumínio como Município de Interesse Turístico;
d)Ter programa específico para o desenvolvimento do entorno da Represa de Itupararanga, considerando o poten-
cial de desenvolvimento dos seguintes segmentos: náutico, sol e praia e ecoturismo; e
e)Prever ações para impedir o parcelamento do solo no entorno da represa, evitando a dificuldade de acesso aos 
visitantes e a multiplicação de domicílios de veraneio.
III.Atuar institucionalmente para conversão de Alumínio em Município de Interesse Turístico;
IV.Incluir Alumínio na Região Turística Histórias e Aventura, com contato de agências de receptivo em outros muni-
cípios da região, para inserção de atrativos de locais em roteiros já existentes;
V.Organizar o calendário turístico de Alumínio, com foco em eventos capazes de atrair visitantes e sua posterior 
divulgação; e
VI.Relacionar os investimentos em infraestrutura necessários ao desenvolvimento do setor no entorno da Represa 
de Itupararanga.
CAPÍTULO II - EIXO II – MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA
Seção I - Saneamento Básico
Art. 15 -  O Saneamento Básico de Alumínio tem como objetivo:
I.Assegurar os serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto sanitário a toda população 
urbana de Alumínio;
II.Garantir o atendimento do sistema de manejo de resíduos em toda a área urbana; e
III.Solucionar os problemas de drenagem existentes em Alumínio e prevenir a ocorrência de novos pontos de risco 
de inundação e escorregamento.
Art. 16 -  Para o objetivo de assegurar os serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto 
sanitário a toda população urbana de Alumínio, têm-se as seguintes diretrizes:
I.Expandir a área de atendimento dos serviços de saneamento básico, com foco nas Zonas de Qualificação Ur-
bana; e
II.Garantir a implantação da infraestrutura de saneamento básico nos novos loteamentos.
Art. 17 -  As ações relacionadas ao objetivo de assegurar os serviços de abastecimento de água e coleta e trata-
mento de esgoto sanitário a toda população urbana de Alumínio são:
I.Elaborar e executar o Plano Municipal de Saneamento Básico, em conformidade com as diretrizes estabelecidas 
pela Política Nacional de Saneamento Básico e pelo Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Me-
tropolitana de Sorocaba – PDUI-RMS, devendo conter no mínimo: 
a)Diagnóstico socioambiental que caracterize e avalie a situação de salubridade ambiental do município, por meio 
de indicadores sanitários, epidemiológicos e ambientais;
b)Objetivos e metas de curto, médio e longo prazo, compatíveis com os Planos de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos, de Controle de Riscos Ambientais e de Macrodrenagem;
c)Programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e metas, compatível com os planos plurianuais, 
identificando possíveis fontes de financiamento;
d)Ações para emergências e contingências; e
e)Mecanismos e procedimentos para avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas.
II.Fiscalizar a instalação das infraestruturas de saneamento básico nos loteamentos, condicionando sua apro-
vação à apresentação de instrumento de garantia de execução das obras.
Art. 18 -  Para o objetivo de garantir o atendimento do sistema de manejo de resíduos em toda a área urbana, 
têm-se as seguintes diretrizes:
I.Buscar o equilíbrio e a equidade na prestação dos serviços regulares da coleta de lixo;

II.Estimular a reciclagem de resíduos sólidos urbanos;
III.Fomentar a realização de programas de coleta seletiva e reciclagem de 
resíduos como atividade econômica, frente à geração de emprego e renda 
para os catadores organizados; e
IV.Aprimorar os serviços de manutenção, limpeza e conservação de áreas públicas.
Art. 19 -  As ações relacionadas ao objetivo de garantir o atendimento do sistema de manejo de resíduos em toda 
a área urbana são:
I.Atualizar e executar o Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos;
II.Ampliar os pontos de coleta de resíduos sólidos na região noroeste do município;
III.Realizar programas e campanhas de conscientização quanto à reciclagem de resíduos sólidos, por meio dos 
Departamentos de Serviços Urbanos, de Meio Ambiente e de Educação;
IV.Incrementar a rede de coleta seletiva, através da criação de novos pontos de coleta, como a implantação de 
Ecopontos e a disponibilização de lixeiras nas escolas municipais;
V.Formalizar parceria da Prefeitura de Alumínio com as cooperativas de coleta seletiva e reciclagem atuantes no 
município; e
VI.Atualizar periodicamente o contrato de prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos e de coleta seletiva, 
de manutenção, limpeza e conservação de áreas públicas, para suprir novas demandas e garantir a excelência 
dos serviços prestados.
Art. 20 -  Para o objetivo de solucionar os problemas de drenagem existentes em Alumínio e prevenir a ocorrência 
de novos pontos de risco de inundação e escorregamento, têm-se as seguintes diretrizes: 
I.Elaborar o cadastro do sistema de drenagem existente no município;
II.Eliminar os pontos de inundação recorrentes no município; e
III.Controlar e disciplinar a ocupação urbana em áreas de risco de escorregamento e de inundação.
Art. 21 -  As ações relacionadas ao objetivo de solucionar os problemas de drenagem existentes em Alumínio e 
prevenir a ocorrência de novos pontos de risco de inundação e escorregamento são:
I.Elaborar Planos de Macrodrenagem e Microdrenagem Urbana em conformidade com as diretrizes estabelecidas 
pela Política Nacional de Saneamento Básico e pelo PDUI-RMS;
II.Identificar e atualizar as áreas de risco de escorregamento e os pontos de inundação que constam no Mapea-
mento de Áreas de Risco do Instituto Geológico (IG, 2005) e no Plano Regional Integrado de Saneamento Básico 
da UGRHI-10 (Engecorps, 2010);
III.Melhorar a aparelhagem e a infraestrutura da Defesa Civil, responsável pela gestão das áreas de risco;
IV.Utilizar o SIM - Sistema de Informações Municipais para monitorar o uso e ocupação do solo, principalmente 
nas áreas de risco;
V.Executar o desassoreamento e a dragagem dos corpos hídricos responsáveis pela intensificação de inundações;
VI.Executar medidas estruturais de engenharia com vistas a solucionar os pontos de inundação identificados no 
Plano Regional Integrado de Saneamento Básico da UGRHI-10, no Mapeamento de Áreas de Risco e no Plano 
Municipal de Saneamento Básico;
VII.Intensificar as atividades de fiscalização para coibir a ocupação irregular em áreas de risco; e
VIII.Elaborar o Plano de Contingência de Alumínio, através de parcerias entre a Defesa Civil Municipal e a Estadual.
Seção II - Lazer, Esporte e Cultura
Art. 22 -  O Lazer, o Esporte e a Cultura de Alumínio têm como objetivo geral:
I.Assegurar o amplo acesso aos espaços e equipamentos públicos de lazer, esporte e cultura a toda população 
de Alumínio.
Art. 23 -  Para o objetivo de assegurar o amplo acesso aos espaços e equipamentos públicos de lazer, esporte e 
cultura a toda população de Alumínio, tem-se a seguinte diretriz:
I.Ampliar e descentralizar os serviços e atividades de lazer, esporte e cultura.
Art. 24 -  As ações relacionadas ao objetivo de assegurar o amplo acesso aos espaços e equipamentos públicos de 
lazer, esporte e cultura a toda população de Alumínio são: 
I.Prever projetos de novas áreas de lazer, que priorizem a integração do espaço na malha urbana, notadamente na 
Zona de Ocupação Prioritária (ZOP), Zona de Qualificação Urbana 1 (ZQU-1), Zona de Ocupação Consolidada 1 
(ZOC1) e Zona de Qualificação Urbana 2 (ZQU 2); 
II.Implantar núcleos de atividades culturais, esporte e lazer, a partir do aproveitamento de equipamentos e de áreas 
verdes existentes;
III.Realizar a manutenção periódica dos espaços públicos e equipamentos existentes; e
IV.Expandir a rede de wi-fi livre já implantada nos espaços públicos do município.
Subseção I
Lazer
Art. 25 -  Para o objetivo de assegurar o amplo acesso aos espaços e equipamentos públicos de lazer, tem-se a 
seguinte diretriz:
I.Ampliar os equipamentos e espaços livres de lazer e contemplação da paisagem
Art. 26 -  As ações relacionadas ao objetivo de assegurar o amplo acesso aos espaços e equipamentos públicos 
de lazer são: 
II.Estimular o compartilhamento e a cooperação público-privada dos espaços públicos;
III.Captar e investir recursos financeiros para melhoria e manutenção dos espaços públicos e áreas de lazer exis-
tentes;
IV.Prever ciclovia nos parques lineares e fundos de vale, de modo a incentivar a utilização de bicicletas pela popu-
lação como atividade de lazer;
V.Incrementar a infraestrutura de iluminação pública e o mobiliário urbano existentes; e 
VI.Exigir a destinação de áreas de lazer para os loteamentos que vierem a se implantar no município.
Subseção II - Esporte
Art. 27 -  Para o objetivo de assegurar o amplo acesso aos espaços e equipamentos públicos de esporte, tem-se 
a seguinte diretriz:
I.Fomentar e democratizar a prática de atividades físicas e esportivas.
Art. 28 -  As ações relacionadas ao objetivo de assegurar o amplo acesso aos espaços e equipamentos públicos 
de esporte são: 
I.Criar, implantar e executar Política Esportiva de Alumínio;
II.Expandir o uso da infraestrutura disponível nas escolas para difundir a prática de esportes;
III.Buscar parcerias com a iniciativa privada para a realização de projetos esportivos e culturais;
IV.Ampliar as atividades esportivas oferecidas pelo Centro de Vivência do Idoso, inclusive nas áreas externas, para 
apropriação da praça e dos equipamentos de ginástica existentes;
V.Promover eventos poliesportivos nos bairros; e
VI.Aumentar, em todo o município, a oferta e a diversidade das modalidades esportivas oferecidas pelos programas 
desenvolvidos pelo Departamento de Esportes.
Subseção III - Cultura
Art. 29 -  Para o objetivo de assegurar o amplo acesso aos espaços e equipamentos públicos de cultura, têm-se 
as seguintes diretrizes:
I.Investir no planejamento como ferramenta chave para a expansão de atividades, espaços e recursos para a 
cultura;
II.Potencializar o uso dos equipamentos culturais existentes, como a Biblioteca Pública Municipal Antônio Pereira 
Ignácio e a Escola Municipal de Música Enoque da Silva; e
III.Buscar programas e linhas de crédito junto ao governo federal e estadual com recursos disponíveis para fomento 
à cultura.
Art. 30 -  As ações relacionadas ao objetivo de assegurar o amplo acesso aos espaços e equipamentos públicos 
de cultura são: 

I. Estruturar a Divisão Municipal de Cultura;
II. Conceber, implantar e executar Política Cultural de Alumínio;
III. Promover calendário de feiras e eventos públicos a serem realizados nas praças, para incentivar o uso 
e apropriação das mesmas;
IV. Prover de infraestrutura adequada os espaços públicos já utilizados para programas culturais;
V. Criar programas de inclusão digital e de difusão da leitura, aproveitando a infraestrutura da Biblioteca 
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4 Pública Municipal;
VI.Promover apresentações musicais e de dança para a comunidade, a fim de 
divulgar e aproximar a população das atividades desenvolvidas pela Escola 
Municipal de Música; e

VII.Estruturar projetos culturais, em conjunto com a sociedade civil e com as organizações locais, para a captação 
de recursos estaduais e federais.
Seção III- Mobilidade Urbana
Art. 31 -  A Mobilidade Urbana de Alumínio tem como objetivo:
I.Garantir o acesso democrático e seguro à cidade, priorizando o transporte coletivo e ativo; e
II.Integrar a mobilidade com a política de desenvolvimento urbano.
Art. 32 -  Para o objetivo de garantir o acesso democrático e seguro à cidade, priorizando o transporte coletivo e 
ativo, têm-se as seguintes diretrizes:
I.Estimular o uso do transporte público coletivo, dos modos não motorizados e dos modos compartilhados, em 
relação aos meios individuais motorizados;
II.Melhorar a infraestrutura urbana de mobilidade, estruturando e qualificando as vias públicas existentes, dotando-
-as de sinalização, iluminação e pavimentação adequadas para a circulação de pedestres e veículos;
III.Promover o incremento da infraestrutura destinada ao pedestre para garantir mobilidade e acessibilidade em 
todo o município; e
IV.Qualificar e ampliar a rede de atendimento do transporte público coletivo municipal, aumentando a acessibilida-
de, o custo benefício e incentivando sua utilização por toda a população.
Art. 33 -  As ações relacionadas ao objetivo de garantir o acesso democrático e seguro à cidade, priorizando o 
transporte coletivo e ativo são: 
I.Fiscalizar a implantação de novos loteamentos, garantindo o correto direcionamento e dimensionamento das 
áreas reservadas ao arruamento;
II.Realizar estudos para a viabilidade de implantação de vias destinadas à circulação de pedestres nas Ruas José 
Cerioni e Divaldo Pereira Lima;
III.Buscar recursos federais e estaduais para manutenção e implantação de infraestrutura nas vias públicas do 
município;
IV.Eliminar barreiras físicas que possam representar riscos à circulação do pedestre, sobretudo de crianças, pes-
soas com mobilidade reduzida e portadores de necessidades especiais;
V.Estabelecer regras para as calçadas, instituindo largura mínima de circulação de 1,20m, tipo de pavimentação 
e o desenho de sua estrutura, garantindo premissas do desenho universal e atratividade para a caminhabilidade; 
VI.Qualificar as vias públicas e calçadas do município, melhorando a circulação dos pedestres e incentivando 
a utilização dos passeios, onde for possível, como áreas de lazer e pista de caminhada, com destaque para os 
trechos urbanos das Estradas Jasiel do Prado Ferreira, Ayrton Senna, Santa Rita, Hélio Wanderley Neto e Aurora 
Coelho Cerione.  
VII.Implantar travessias de pedestre em nível, nas vias com maior presença de comércio e serviço, priorizando a 
Avenida Engenheiro Antônio de Castro Figueirôa e as ruas José Cerioni, Paulo Dias, Rio Grande do Sul e Lamarti-
ne de Oliveira e a Praça Dario Cerione, garantindo a segurança e o conforto do pedestre;
VIII.Elaborar e divulgar guia para construção de calçadas, com informações técnicas a serem aplicadas pelo pro-
prietário;
IX.Realizar ações de fiscalização das condições físicas das calçadas, devendo ser adequadas às normas estabe-
lecidas pelo município e pela acessibilidade universal;
X.Implantar sistemática de fiscalização e controle do sistema de transporte coletivo, de maneira transparente; e
XI.Promover a integração física, operacional e tarifária do transporte público municipal e intermunicipal, reforçando 
o caráter de rede única com alcance metropolitano.
Art. 34 -  Para o objetivo de integrar a mobilidade com a política de desenvolvimento urbano, têm-se as seguintes 
diretrizes:
I.Reduzir os deslocamentos dentro do município, tratando de forma integrada as questões de transporte, trânsito 
e uso do solo;
II.Aprimorar a integração das áreas urbanizadas ao norte da Rodovia Raposo Tavares com o núcleo central do 
município; e
III.Complementar, e qualificar o sistema viário, visando estruturar ligações interbairros.
Art. 35 -  As ações relacionadas ao objetivo de integrar a mobilidade com a política de desenvolvimento urbano são:
I.Elaborar Plano de Mobilidade Urbana, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Lei Federal no 12.587/12, 
devendo conter no mínimo:
a)Definição dos princípios, objetivos e diretrizes conforme orientações estabelecidas pelo Plano Diretor Participa-
tivo, adequadas à realidade municipal;
b)Análise específica da demanda e oferta do transporte coletivo, a fim de propor programas e ações que melhorem 
a prestação de serviços;
c)Levantamento das infraestruturas do sistema de mobilidade urbana, identificando os pontos com maior número 
de acidentes e fluxos predominantes;
d)Acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade;
e)Integração dos modos de transporte público com os privados e não motorizados;
f)Estratégias para operação e disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viária;
g)Modelo institucional para o planejamento da mobilidade, promovendo maior integração entre as esferas de go-
verno, buscando recursos e integração metropolitana;
h)Mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público e da infraestrutura de mobilidade; e
i)Sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do PlanMob em prazo não superior a 10 anos.
II.Estruturar e hierarquizar o sistema viário segundo critérios funcionais e urbanísticos das vias existentes;
III.Estabelecer diretrizes viárias de modo a dar continuidade a malha urbana existente, qualificar os cruzamentos 
da cidade com a SP-270 e integrar as diferentes regiões do município;
IV.Criar cadastro das vias não pavimentadas, incluindo-as em programas de pavimentação, facilitando a circulação 
pelo território;
V.Adotar rotinas sistematizadas de conservação e reforma das estradas vicinais municipais, incentivando a pe-
renização das mesmas, com ênfase nos acessos à área rural, ao trajeto do transporte coletivo e das linhas de 
transporte escolar;
VI.Elaborar e implantar o Plano Operacional do Transporte Coletivo, estabelecendo itinerários, horários, tipos de 
veículos adequados, uso de tecnologias de menor impacto ambiental, modelo de operação, indicadores de eficiên-
cia e parâmetros de remuneração do sistema de transporte coletivo, a partir de estudos técnicos que permitam a 
tomada de decisão baseada em dados técnicos, para adoção de sistema adequado às necessidades do cidadão e 
à sua capacidade de remuneração; e
VII.Definir o porte e a tipologia de uso para os empreendimentos que podem causar impactos na mobilidade do 
município e que deverão apresentar o EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança) no momento da sua aprovação.
CAPÍTULO III- PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL
Seção I- Meio Ambiente
Art. 36 -  O Meio Ambiente de Alumínio tem como objetivo:
I.Fortalecer a preservação e a valorização da paisagem, da qualidade ambiental da cidade e das unidades de 
conservação existentes em Alumínio.
Art. 37 -  Para o objetivo de fortalecer a preservação e a valorização da paisagem, da qualidade ambiental da cida-
de e das unidades de conservação existentes em Alumínio, têm-se as seguintes diretrizes:
I.Ampliar as áreas verdes existentes no município; 
II.Potencializar o ecoturismo, com vistas a promover a valorização do patrimônio ambiental;
III.Controlar o crescimento da ocupação urbana nos bairros localizados da Macrozona de Proteção Ambiental da 
Represa de Itupararanga;
IV.Utilizar as bacias hidrográficas como unidade básica de planejamento e gestão dos recursos hídricos, dos 
aspectos ambientais e do desenvolvimento urbano; e
V.Garantir a preservação da paisagem urbana do município.
Art. 37-A – As atividades de plantio e cultivo de eucaliptos ficam limitadas a 5% da área total do município. 
Art. 38 -  As ações relacionadas ao objetivo de fortalecer a preservação e a valorização da paisagem, da 

qualidade ambiental da cidade e das unidades de conservação existentes em Alumínio são:
I.Estruturar o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, que deve atuar na defesa do patrimônio natural 
e na implementação de programas educativos voltados à conscientização da população sobre os temas a ele 
relacionados;
II.Realizar planos e projetos de arborização urbana para incremento das áreas verdes municipais;
III.Instituir a Lei de Arborização Urbana para regulamentar a implantação e manutenção das áreas verdes em 
Alumínio;
IV.Implantar infraestrutura de apoio para atividades turísticas, educacionais e de lazer às margens da Represa de 
Itupararanga;
V.Promover projetos de educação ambiental e ecoturismo, integrando a APA da Represa de Itupararanga à vida 
econômica da cidade;
VI.Criar mecanismos de controle e fiscalização nos arredores da represa, para monitorar a qualidade da água e 
impedir a degradação ambiental;
VII.Disciplinar a ocupação e o uso do solo nas áreas de interesse de drenagem, fomentando a implantação de 
parques lineares em fundos de vale, áreas de recreação e lazer e a manutenção da vegetação nativa;
VIII.Criar Patrulha Rural, ligada ao Departamento de Meio Ambiente, com objetivo de fortalecer a fiscalização dos 
espaços não urbanizados;
IX.Promover e divulgar regularmente os dados sobre as áreas verdes municipais; e
X.Instituir legislação que regule a implantação de infraestrutura de apoio e de propagandas nos estabelecimentos 
comerciais e de serviços, como forma de controle e preservação da paisagem e ambiência urbana da cidade.
CAPÍTULO IV - POLÍTICAS PÚBLICAS PLANEJADAS, INTEGRADAS E EFICIENTES
Seção I - Desenvolvimento Institucional
Art. 39 -  O Desenvolvimento Institucional de Alumínio tem como objetivo:
I.Fortalecer a gestão e o planejamento territorial de forma transparente e integrada.
Art. 40 -  Para o objetivo de fortalecer a gestão e o planejamento territorial de forma transparente e integrada, têm-
-se as seguintes diretrizes:
I.Readequar a estrutura organizacional dos departamentos envolvidos com o desenvolvimento urbano;
II.Articular os planos setoriais ao planejamento orçamentário municipal;
III.Garantir a participação da população na tomada de decisões, permitindo o controle social sobre a política ur-
bana; e
IV.Promover a articulação institucional com a Região Metropolitana de Sorocaba.
Art. 41 -  As ações relacionadas ao objetivo de fortalecer a gestão e o planejamento territorial de forma transparente 
e integrada são:
I.Fortalecer o Departamento de Planejamento, desvinculando-o do Departamento de Obras, devendo incluir em 
suas responsabilidades:
a)Acompanhamento e aprimoramento permanentemente da legislação relativa ao planejamento e desenvolvimento 
urbano, principalmente quanto à implementação, fiscalização e revisão do Plano Diretor Participativo;
b)Elaboração de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano dentro da estratégia de ordenamento 
territorial, compatibilizando-os com as diretrizes do PDP;
c)Promoção da integração dos planos e projetos setoriais relacionados ao planejamento e desenvolvimento urbano;
d)Formulação de políticas, diretrizes e ações que propiciem o posicionamento de Alumínio em questões relacio-
nadas ao seu desenvolvimento urbano, incluindo as que ocorram de sua inserção em planos nacionais, regionais, 
estaduais e metropolitanos;
e)Fiscalização das posturas municipais, pertinentes à legislação municipal de edificações, de zoneamento e as 
relativas ao desenvolvimento de atividades, procedendo às autuações e interdições quando couberem;
f)Análise, aprovação e emissão de alvarás para parcelamento do solo, desmembramentos, remembramentos e 
funcionamento de atividades, de acordo com a legislação pertinente; e
g)Gerenciamento, organização, manutenção e atualização permanentemente do Sistema de Informações Muni-
cipais (SIM), quanto aos temas sociais, culturais, econômicas, financeiras, patrimoniais, administrativas, físico-
-territoriais, inclusive cartográficas e geológicas, ambientais, imobiliárias e outras de relevante interesse para o 
município, progressivamente georreferenciadas em meio digital.
II.Instituir a Divisão de Regularização Fundiária, ligada ao Departamento de Planejamento, com as seguintes atri-
buições:
a)Planejar, coordenar e executar a política fundiária de Alumínio estabelecendo, conforme diretrizes do Plano Di-
retor Participativo, programas destinados à regularização fundiária como elemento essencial no atendimento ao 
princípio da função social da cidade;
b)Mediar e prevenir conflitos que envolvam a posse da terra, contribuindo para a efetiva promoção e defesa dos 
direitos humanos;
c)Articular esforços com outras esferas de governo, entidades civis e iniciativa privada, em favor da regularização 
fundiária; e
d)Analisar e emitir atos de regularização dos núcleos habitacionais e dos parcelamentos irregulares ou clandesti-
nos, em conformidade com a Lei Municipal no 1.864/2016.
III.Manter quadro técnico efetivo para evitar descontinuidades nos projetos e programas municipais;
IV.Instituir o Conselho da Cidade, a ser composto por membros da administração pública e da sociedade civil;
V.Efetivar a gestão democrática, por meio da criação de canal direto de comunicação com a população, através do 
SIM - Sistema de Informações Municipais;
VI.Atuar efetivamente junto ao órgão metropolitano de governo, na definição e desenvolvimento de projetos de 
grande impacto no município; e
VII.Informatizar todas as rotinas e processos administrativos da Prefeitura Municipal de Alumínio.
Seção II - Desenvolvimento Social
Art. 42 -  O Desenvolvimento Social de Alumínio tem como objetivo geral:
I.Promover a melhoria da distribuição e da qualidade dos serviços sociais, por meio do incremento e qualificação 
das políticas e equipamentos de educação, saúde, assistência social e segurança.
Art. 43 -  Para o objetivo de promover a melhoria da distribuição e da qualidade dos serviços sociais, por meio do 
incremento e qualificação das políticas e equipamentos de educação, saúde, assistência social e segurança, têm-
-se as seguintes diretrizes gerais:
I.Construir, ampliar e reformar os equipamentos sociais presentes em Alumínio, de acordo com a demanda exis-
tente;
II.Criar mecanismos que viabilizem a reserva de áreas destinadas a suprir a demanda de equipamentos sociais;
III.Descentralizar os serviços sociais; e
IV.Utilizar o SIM - Sistema de Informações Municipais, como ferramenta de planejamento e otimização dos indica-
dores municipais.
Art. 44 -  As ações relacionadas ao objetivo de promover a melhoria da distribuição e da qualidade dos serviços 
sociais, por meio do incremento e qualificação das políticas e equipamentos de educação, saúde, assistência social 
e segurança são:
I.Captar recursos financeiros, por meio de atuação junto às diferentes esferas de governo, para construção, amplia-
ção e reforma dos equipamentos sociais;
II.Exigir aos novos loteamentos a destinação de áreas institucionais, assegurando reserva fundiária para instalação 
de equipamentos;
III.Elaborar projetos setoriais para a descentralização dos equipamentos sociais, notadamente nas porções noro-
este e sul do território, a fim de suprir as necessidades da população;
IV.Criar e implantar os bancos de dados informatizados de cada um dos setores, para controle e divulgação dos 
indicadores municipais; e
V.Otimizar a oferta dos serviços do transporte público e escolar, de modo a assegurar a ampliação do alcance 

territorial dos equipamentos sociais.
Subseção I - Educação
Art. 45 -  Para o objetivo de promover a melhoria da distribuição e da qualidade dos serviços sociais, por 
meio do incremento e qualificação das políticas e equipamentos de educação, têm-se as seguintes diretrizes:
I.Melhorar a qualidade do ensino ofertado;
II.Diversificar a oferta de cursos técnicos e especializados; e
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5III. Garantir o acesso equânime às escolas municipais.
Art. 46 -  As ações relacionadas ao objetivo de promover a melhoria da distribuição e da qualidade dos serviços 
sociais, por meio do incremento e qualificação das políticas e equipamentos de educação são:
I.Capacitar e qualificar continuamente os colaboradores da rede de ensino municipal;
II.Identificar o perfil educacional e de trabalho da população, a fim de diversificar a oferta de cursos técnicos e 
especializados;
III.Acordar parcerias com o SESI e o SENAI para capacitar a população local;
IV.Fomentar o uso da Biblioteca Pública Municipal Antônio Pereira Ignácio através de programas complementares 
de educação e de inclusão digital;
V.Ampliar a infraestrutura das escolas com IDEB baixo, prioritariamente na Escola Municipal José Jesus Paes, no 
bairro Figueiras;
VI.Utilizar o Programa Escola da Família como instrumento de ensino de informática e inclusão digital para a ter-
ceira idade; e
VII.Assegurar o atendimento do transporte escolar de qualidade em todo o território municipal.
Subseção II - Saúde
Art. 47 -  Para o objetivo de promover a melhoria da distribuição e da qualidade dos serviços sociais, por meio do 
incremento e qualificação das políticas e equipamentos de saúde, tem-se a seguinte diretriz:
I.Ampliar a cobertura da Atenção Básica, principalmente nos bairros mais afastados.
Art. 48 -  As ações relacionadas ao objetivo de promover a melhoria da distribuição e da qualidade dos serviços 
sociais, por meio do incremento e qualificação das políticas e equipamentos de saúde são:
I.Elaborar o Plano Municipal de Saúde;
II.Implantar a Estratégia de Saúde da Família no município como um todo;
III.Promover ações de saúde preventiva e de apoio a grupos específicos, como mulheres e idosos; e
IV.Realizar campanhas de prevenção à saúde em espaços e instituições alternativas, tais como clubes, igrejas, 
sindicatos, entre outros.
Subseção III - Assistência Social
Art. 49 -  Para o objetivo de promover a melhoria da distribuição e da qualidade dos serviços sociais, por meio do 
incremento e qualificação das políticas e equipamentos de assistência social, têm-se as seguintes diretrizes:
I.Integrar as políticas de inclusão social com as demais políticas sociais do município;
II.Expandir o atendimento da Assistência Social para todo o território municipal; e
III.Reduzir a desigualdade socioeconômica no município.
Art. 50 -  As ações relacionadas ao objetivo de promover a melhoria da distribuição e da qualidade dos serviços 
sociais, por meio do incremento e qualificação das políticas e equipamentos de assistência social são:
I.Instituir o CRAS itinerante para acessar bairros sem cobertura atual;
II.Instituir políticas públicas de combate à desigualdade;
III.Buscar e firmar convênio com instituições estruturadas para abrigamento de mulheres em situação de risco e 
para atendimento de dependentes químicos; e
IV.Implementar programas de assistência nos bairros, em parceria com as Associações de Moradores e entidades 
locais.
Subseção IV - Segurança
Art. 51 -  Para o objetivo de promover a melhoria da distribuição e da qualidade dos serviços sociais, por meio do 
incremento e qualificação das políticas e equipamentos de segurança, têm-se as seguintes diretrizes:
I.Expandir a área de atendimento das unidades de segurança; e
II.Reduzir os fenômenos de violência e criminalidade.
Art. 52 -  As ações relacionadas ao objetivo de promover a melhoria da distribuição e da qualidade dos serviços 
sociais, por meio do incremento e qualificação das políticas e equipamentos de segurança são:
I.Elaborar e executar o Plano de Segurança Pública;
II.Implantar postos de atendimento à população nos bairros mais afastados;
III.Incrementar a fiscalização nos espaços públicos de convivência e lazer;
IV.Incentivar a adesão ao Programa Vizinhança Solidária, aumentando a segurança dos estabelecimentos comer-
ciais do município;
V.Buscar parcerias com o Governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública e outros órgãos relacio-
nados ao tema, para ampliação do sistema de monitoramento por câmeras no município; e
VI.Aumentar a fiscalização em Alumínio com a implantação da Operação Delegada, em parceria firmada entre a 
Polícia Militar e a Prefeitura Municipal.
Seção III - Regularização Fundiária
Art. 53 -  A Regularização Fundiária de Alumínio tem como objetivo:
I.Promover o ordenamento territorial de todo o município, priorizando a urbanização, regularização e a inserção dos 
assentamentos irregulares ao contexto legal de Alumínio.
Art. 54 -  Para o objetivo de promover o ordenamento territorial de todo o município, priorizando a urbanização, 
regularização e a inserção dos assentamentos irregulares ao contexto legal de Alumínio, têm-se as seguintes 
diretrizes:
I.Viabilizar a regularização dos imóveis urbanos e rurais de forma integrada aos interesses da população e da admi-
nistração municipal, segundo os princípios da Lei Federal nº 13.465/17 e da Lei Municipal nº 1.864/16;
II.Promover a regularização das áreas públicas de propriedade da municipalidade; 
III.Intensificar e otimizar os processos de fiscalização de ocupações irregulares e ilegais; e
IV.Fomentar a constituição de conselhos participativos para tratar do planejamento e do desenvolvimento urbano 
do território.
Art. 55 -  As ações relacionadas ao objetivo de promover o ordenamento territorial de todo o município, priorizando 
a urbanização, regularização e a inserção dos assentamentos irregulares ao contexto legal de Alumínio são:
I.Criar campanhas de conscientização, divulgação e orientação à população sobre a importância da regularização 
fundiária e a aplicabilidade da Lei Municipal no 1.864/16, aproximando a administração pública, o cartório de re-
gistro de imóveis e a sociedade civil, esclarecendo dúvidas e facilitando a adesão ao programa de regularização;
II.Buscar parcerias, com o ITESP – Fundação Instituto de Terras e outras instituições, para desenvolver estudos e 
materiais técnicos que subsidiarão a efetivação dos programas de regularização fundiária no município;
III.Inscrever Alumínio em programas de regularização fundiária, como o Cidade Legal, do Governo do Estado e o 
Programa de Regularização Fundiária Urbana e Rural da Fundação ITESP;
IV.Levantar e demarcar todas as áreas irregulares do território, estabelecendo prioridades e cronogramas para a 
regularização, compatibilizadas com as demandas previstas pela Política Habitacional, a ser instituída no municí-
pio, a partir das diretrizes do Plano Diretor Participativo;
V.Utilizar os seguintes instrumentos urbanísticos visando à regularização fundiária:
a)ZEIS – Zona de Especial Interesse Social;
b)Concessão coletiva de uso especial para fins de moradia; e
c)Usucapião Especial de Imóvel Urbano.
VI.Instituir a Divisão de Regularização Fundiária, vinculada ao Departamento de Planejamento, responsável pela 
gestão e monitoramento da Política Fundiária de Alumínio; 
VII.Instituir o Conselho da Cidade, órgão colegiado, responsável pelo acompanhamento da política urbana e fun-
diária.
VIII.Nas moradias de interesse social, a Prefeitura fica autorizada a confeccionar a planta conforme Lei Federal nº 
11.888/08, que assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto de habita-
ção de interesse social. (incluído pela emenda 04/2018).
Seção IV - Perímetro Urbano
Art. 56 -  O Perímetro Urbano de Alumínio tem como objetivo:
I.Controlar o espraiamento territorial através da consolidação do perímetro urbano municipal e da aplicação das 
diretrizes estabelecidas pela Política de Ordenamento Territorial, visando à otimização da infraestrutura e dos 
serviços urbanos disponíveis.
Art. 57 -  Para o objetivo de controlar o espraiamento territorial através da consolidação do perímetro urbano 
municipal e da aplicação das diretrizes estabelecidas pela Política de Ordenamento Territorial, visando à 
otimização da infraestrutura e dos serviços urbanos disponíveis, têm-se as seguintes diretrizes:
I.Criar políticas de ordenamento, controle e adensamento da ocupação territorial;

II.Revisar e consolidar o perímetro urbano em uma única lei municipal;
III.Direcionar o crescimento da cidade para áreas aptas à urbanização, es-
pecialmente nas áreas localizadas ao norte da Rodovia Raposo Tavares; e
IV.Promover o acesso à propriedade urbana, através da utilização adequada 
das áreas ociosas e/ou subutilizadas.
Art. 58 -  As ações relacionadas ao objetivo de controlar o espraiamento territorial através da consolidação do 
perímetro urbano municipal e da aplicação das diretrizes estabelecidas pela Política de Ordenamento Territorial, 
visando à otimização da infraestrutura e dos serviços urbanos disponíveis são: 
I.Estabelecer a Lei de Perímetro Urbano que deve coincidir com a Macrozona Urbana, estabelecida pelo Plano 
Diretor Participativo;
II.Aplicar os princípios definidos no macrozoneamento e no zoneamento do território municipal para estruturação 
das áreas urbanas e rurais; 
III.Consolidar as áreas em expansão através da elaboração e implantação de projetos urbanos e de loteamentos 
que contemplem infraestrutura adequada (sistema viário, saneamento ambiental, iluminação, entre outros), áreas 
verdes, de lazer e equipamentos urbanos, por meio da contribuição de melhoria;
IV.Incentivar a implantação de novos loteamentos nos vazios urbanos, notadamente na porção norte de Alumínio, 
como forma de conexão e continuidade entre as manchas urbanas existentes; e
V.Instituir medidas e ações para fiscalização e controle permanente da expansão da ocupação urbana.
Seção V - Política Habitacional
Art. 59 -  A Política Habitacional de Alumínio tem como objetivo:
I.Promover condições dignas de moradia para a população aluminense, em especial à população de baixo poder 
aquisitivo, através da implantação de políticas e programas habitacionais, capazes de suprir o déficit municipal.
Art. 60 -  Para o objetivo de promover condições dignas de moradia para a população aluminense, em especial à 
população de baixo poder aquisitivo, através da implantação de políticas e programas habitacionais, capazes de 
suprir o déficit municipal, têm-se as seguintes diretrizes:
I.Estabelecer a Política Habitacional do município, segundo os critérios estabelecidos pela Política Nacional de Ha-
bitação e pelo Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS, instituído pela Lei Federal nº 11.124/05;
II.Instituir a criação do Conselho Municipal da Política Habitacional, de acordo com o previsto na emenda à Lei 
Orgânica Municipal nº 22/2003 (Artigo 176, inciso V);
III.Priorizar áreas para a implantação de habitação de mercado popular (HMP) e de interesse social (HIS), em locais 
favorecidos com infraestrutura e equipamentos urbanos no entorno; e
IV.Fomentar a implantação de projetos habitacionais sustentáveis, inclusive HMP e HIS, considerando a utilização 
de sistemas de captação de águas pluviais, de energia solar, de coleta seletiva de resíduos sólidos e do incentivo 
à mobilidade ativa.
Art. 61 -  As ações relacionadas ao objetivo de promover condições dignas de moradia para a população aluminen-
se, em especial à população de baixo poder aquisitivo, através da implantação de políticas e programas habitacio-
nais, capazes de suprir o déficit municipal, têm-se as seguintes diretrizes:
I.Elaborar e implantar o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social – PLHIS, devendo conter no mínimo:
a)Diagnóstico do setor habitacional:
1.Levantamento do perfil socioeconômico da população de baixa renda;
2.Caracterização da inserção regional e urbana do município;
3.Dimensionamento e qualificação da oferta e das necessidades habitacionais; e
4.Levantamento das condições legais, institucionais e administrativas do município na área habitacional.
b)Plano de Ação:
1.Princípios e diretrizes;
2.Objetivos, metas e indicadores; e
3.Estratégias de ação.
II.Identificar a demanda habitacional e elaborar sua projeção de crescimento, a fim de contribuir para a definição de 
estratégias que supram o déficit habitacional da população mais carente do município;
III.Criar o Conselho e o Fundo Municipal da Política Habitacional, para viabilizar a participação de Alumínio em 
programas e projetos federais e estaduais de habitação;
IV.Construir uma base de dados digital e atualizada, integrada ao SIM de Alumínio, para auxiliar no planejamento 
e no monitoramento da política habitacional;
V.Demarcar as ZEIS 2, compostas por áreas vazias, adequadas a implantação de empreendimentos de Habitação 
de Interesse Social, em quaisquer das modalidades ou linhas de financiamento; e
VI.Finalizar a implantação do projeto habitacional, composto por 96 apartamentos na Rua Luis Martins - Jardim 
Olidel, viabilizado através da parceria entre a Prefeitura Municipal e a CDHU. 
TÍTULO III - DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE
Art. 62 -  Fica assegurada a participação da população na formulação, execução e acompanhamento de planos, 
programas e projetos da Política Urbana Municipal, nas seguintes instâncias de participação:
I.Conferência Municipal da Política Urbana;
II.Conselho da Cidade - ConCid;
III.Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU;Audiência Pública;
IV.Debate e consultas públicas; e
V.Sistema de Informações Municipais.
CAPÍTULO I - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA POLÍTICA URBANA
Art. 63 -  A Conferência Municipal da Política Urbana é um espaço destinado à discussão democrática da política 
e gestão do ordenamento territorial.
Parágrafo único. A conferência deve ser realizada a cada dois anos e convocada pelo Conselho da Cidade, em 
articulação com o Sistema de Participação do Ministério da Cidade.
Art. 64 -  As atribuições da Conferência Municipal da Política Urbana são:
I.Avaliar e propor diretrizes para a Política Urbana de Alumínio;
II.Sugerir propostas de alteração do Plano Diretor Participativo e leis complementares, a serem consideradas no 
momento de sua modificação ou revisão;
III.Eleger os membros da sociedade civil para compor o Conselho da Cidade;
IV.Indicar os delegados da Conferência Estadual da Cidade, conforme legislação pertinente; e
V.Analisar e propor instrumentos de participação popular na concretização de diretrizes e na discussão orçamen-
tária.
CAPÍTULO II - CONSELHO DA CIDADE – CONCID
Art. 65 -  A instituição do Conselho da Cidade tem como objetivo consolidar a participação da população de maneira 
continuada e garantir a implantação de políticas públicas construídas coletivamente.
Art. 66 -  Integrado ao Departamento Municipal de Planejamento e Obras, o conselho será consultivo nas ques-
tões de política pública e deliberativo quanto ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, com as seguintes 
competências:
I.Propor programas, instrumentos, normas e prioridades para a Política Urbana de Alumínio;
II.Acompanhar e avaliar a implementação do Plano Diretor Participativo, em especial as diretrizes relativas à po-
lítica de gestão do solo urbano, de habitação, de saneamento ambiental, de mobilidade e transporte urbano, e 
recomendar as providências necessárias à sua aplicação;
III.Supervisionar a aplicação dos instrumentos urbanísticos estabelecidos pelo Plano Diretor Participativo;
IV.Manifestar sobre projetos de lei de interesse da política urbana, antes de seu encaminhamento à Câmara Mu-
nicipal;
V.Analisar e emitir pareceres sobre projetos que geram impactos no município, por meio da apreciação do Estudo 
de Impacto de Vizinhança - EIV, a ser apresentado pelo interessado;
VI.Propiciar e garantir a articulação do conselho com associações e demais entidades representativas locais, bem 

como outros conselhos, buscando o fortalecimento da participação social;
VII.Instituir câmaras temáticas e grupos de trabalho específicos, a critério de suas deliberações internas;
VIII.Gerir os recursos oriundos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano;
IX.Debater a elaboração e execução do orçamento público, plano plurianual, leis de diretrizes orçamentárias 
e planejamento participativo de forma integrada;
X.Convocar, organizar e coordenar as Conferências Municipais da Cidade;
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6 XI.Dar publicidade e divulgar seus trabalhos e decisões; e
XII.Elaborar e aprovar o regimento interno.
Art. 67 -  O Conselho da Cidade é um órgão colegiado que combina represen-
tantes do poder público local e dos diversos setores da sociedade civil, frente 

à seguinte composição:
I.9 (nove) membros do Poder Público Municipal:
a)2 (dois) representantes do Departamento de Planejamento e Obras;
b)1 (um) representante do Departamento de Administração;
c)1 (um) representante do Departamento de Governo;
d)1 (um) representante do Departamento de Negócios Jurídicos;
e)1 (um) representante do Departamento de Finanças;
f)1 (um) representante do Departamento de Transporte;
g)1 (um) representante do Departamento de Meio Ambiente; e
h)1 (um) representante do Departamento de Desenvolvimento Social.
II.9 (nove) membros da sociedade civil:
a)3 (três) representantes de associação de moradores;
b)2 (dois) representantes de organizações não governamentais e de coletivos organizados;
c)1 (um) representante de entidades sindicais;
d)1 (um) representante de entidades profissionais e de ensino; e
e)2 (dois) representantes de entidades de empresários.
Parágrafo único. O mandato dos conselheiros será de dois anos, sendo que os representantes da sociedade civil 
serão eleitos na Conferência Municipal das Cidades, podendo ser reconduzido uma única vez.
CAPÍTULO III - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FMDU
Art. 68 -  O Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano é um fundo de natureza contábil, a ser gerido pelo Con-
selho da Cidade com a finalidade de direcionar os recursos financeiros para a execução e aplicação das diretrizes 
e ações voltadas para o desenvolvimento do território municipal, integrantes ou decorrentes do Plano Diretor Par-
ticipativo de Alumínio.
Art. 69 -  As receitas do FMDU serão constituídas por:
I.Dotações próprias do Orçamento Geral do Município ou créditos que lhe forem consignados;
II.Recursos repassados pela União e pelo Governo do Estado, organizações governamentais e não governamen-
tais de origem nacional ou estrangeira, destinados a programas, projetos e ações urbanísticas no município;
III.Outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados a ele;
IV.Contribuições, doações e auxílios de qualquer ordem;
V.Rendas provenientes da aplicação financeira de seus recursos próprios;
VI.Receitas decorrentes da aplicação do instrumento Outorga Onerosa de Alteração de Uso;
VII.Subvenções, contribuições, transferência e participação do Município em convênios, consórcios e contratos 
relacionados com o desenvolvimento urbano; e
VIII.Receitas decorrentes da arrecadação de multas por infração da legislação urbanística, na forma que a lei fixar.
Parágrafo único. Todos os recursos financeiros destinados ao FMDU deverão ser contabilizados como receita 
orçamentária municipal e a ele alocados através de dotações consignadas na Lei Orçamentária, obedecidas às 
normas gerais de direito financeiro.
Art. 70 -  Os recursos serão aplicados priorizando ações que garantam a promoção da função social da cidade e da 
propriedade, conforme princípios deste Plano Diretor Participativo, no que se refere à:
I.Projetos e implantação de obras que envolvam a regularização fundiária;
II.Aquisição de terras para a constituição de reserva fundiária;
III.Implantação de infraestrutura ou equipamentos urbanos e comunitários;
IV.Criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; e
V.Execução de programas e projetos habitacionais de interesse social.
CAPÍTULO IV - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Art. 71 -  As audiências públicas tem como finalidade informar, colher subsídios, debater, rever e analisar os temas 
que envolvem a política urbana e que causam impacto à cidade, à vida da população e ao meio ambiente.
Parágrafo único. É um instrumento de participação popular que cumpre o papel de tornar transparente o processo 
de tomada de decisão, ao promover a publicidade dos objetivos, assegurando o direito dos cidadãos ao acesso à 
informação.
Art. 72 -  Devem atender aos seguintes requisitos:
I.Ser convocada por edital, com no mínimo 15 dias de antecedência, com amplo alcance à população local;
II.Ocorrer em locais e horários acessíveis à maioria da população;
III.Serem dirigidas pelo Poder Público Municipal, que após a exposição de todo o conteúdo, abrirá as discussões 
aos presentes;
IV.Garantir a presença de todos os cidadãos, independente de comprovação de residência ou qualquer outra con-
dição, que assinarão lista de presença; e
V.Serem gravadas e, ao final de cada uma, lavrada a respectiva ata.
Art. 73 -  Os materiais que serão objetos da audiência devem ser disponibilizados à consulta pela população, via 
digital, no mínimo 5 (cinco) dias antes do evento.
CAPÍTULO V - DEBATE E CONSULTA PÚBLICA
Art. 74 -  Os debates e consultas públicas são apresentações e discussões, promovidas pelo poder público para 
garantir a gestão democrática da cidade, nas quais são expostos, debatidos e analisados os projetos de interesse 
público, relacionados à política urbana e ao desenvolvimento territorial, para sua crítica ou aprovação pelos diver-
sos setores da sociedade.
Parágrafo único. Devem ser precedidos de convocação prévia, ampla divulgação e sempre procurar trazer a posi-
ção das diferentes partes envolvidas no tema a ser decidido, que precisam ter espaço equivalente para expressar 
sua opinião.
CAPÍTULO VI - SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS – SIM
Art. 75 -  O Sistema de Informações Municipais – SIM é um banco de dados que reúne em um mesmo ambiente 
virtual, as informações cartográficas e os indicadores municipais.
Parágrafo único. Através deste sistema, será possível incrementar a articulação e a complementaridade entre os 
diversos órgãos municipais que geram influências sobre o desenvolvimento urbano de Alumínio, integrando as 
ações e planejando melhorias para a qualidade de vida dos cidadãos do município.
Art. 76 -  Os objetivos do SIM são: 
I.Fornecer informações para o planejamento, monitoramento, implementação e avaliação da Política Urbana, sub-
sidiando a tomada de decisões ao longo do processo de gestão do Plano Diretor Participativo;
II.Garantir a democratização dos dados e informações municipais de forma transparente e organizada; e
III.Disponibilizar, de forma simples e eficaz, seu banco de dados atualizado periodicamente para consulta pública.
Art. 77 -  O banco de dados do SIM deve conter, no mínimo: 
I.Informações cartográficas (em projeção UTM, datum horizontal SIRGAS 2000, fuso 23 Sul, em conformidade com 
a recomendação federal):
a)Construção e estruturação de banco de dados geoespaciais do município, incluindo ortofoto georreferenciada de 
Alumínio, hidrografia, geomorfologia, áreas protegidas e de unidades de conservação, áreas de risco geológico-
-geotécnico e de inundação, entre outras informações relevantes; e
b)Localização geoespacial de arruamento e equipamentos públicos municipais, estaduais e federais instalados 
em Alumínio, além de infraestruturas de transporte, sistema viário, transmissão de energia elétrica, saneamento 
básico, entre outros elementos pertinentes, com base nos dados da Sabesp, CPFL Piratininga, Departamentos 
Municipais e demais órgão relacionados aos temas especificados.
II.Indicadores Municipais:
a)Informações e indicadores sociais, culturais, econômicos financeiros, ambientais, administrativos, patrimo-
niais, dentre outros relevantes para o planejamento urbano do município, baseado em dados do IBGE, Em-
plasa, SNIS, Fundação Seade, Ministério da Educação, da Saúde, do Trabalho, de Desenvolvimento Social, 
RAIS, Secretaria de Segurança Pública, PNUD, IPEA, dentre outros;
b)Dados e informações do Plano Diretor Participativo e dos planos setoriais, incluindo a totalidade de seus 
conteúdos;

c)Dados e informações referentes às demandas habitacionais do município; e
d)Articulação com outros sistemas de informação e bases de dados, municipais, metropolitanas, estaduais e nacio-
nais, existentes em órgãos públicos e em entidades privadas.
Art. 78 -  O banco de dados do SIM de Alumínio deverá ser atualizado periodicamente e disponibilizadas de forma 
ampla, através do endereço eletrônico exclusivo ao SIM, que poderá ser acessado por:
I.Qualquer cidadão que possua um equipamento eletrônico conectado à internet;
II.Um computador disponível na sede do Departamento de Planejamento e Obras para atendimento ao público; e
III.Computadores da Biblioteca Municipal.
TÍTULO IV - DO ORDENAMENTO TERRITORIAL
Art. 79 -  O ordenamento territorial de Alumínio se constitui como importante ferramenta para o controle, organiza-
ção e promoção do desenvolvimento do município.
Art. 80 -  Para garantir um desenvolvimento de Alumínio como uma cidade sustentável, inteligente e integradora, o 
Plano Diretor Participativo utiliza as seguintes estratégias de ordenamento territorial:
I.Direcionamento de novas ocupações urbanas, respeitando as restrições ambientais, a oferta de infraestrutura e a 
proximidade com os equipamentos sociais;
II.Indução ao adensamento em regiões com capacidade de suporte adequada, valorizando o convívio social e as 
relações de vizinhança;
III.Estímulo à diversificação dos usos ao longo da malha urbana, através da distribuição equilibrada de habitações, 
equipamentos, comércios, serviços, gerando bairros multifuncionais, com potenciais novos empregos em cada 
região;
IV.Ordenamento da expansão e da ocupação urbana, apoiada na trama viária e na estruturação dos vazios urba-
nos, de acordo com os usos permitidos e os parâmetros urbanísticos definidos pelo plano;
V.Conexão das diferentes regiões de Alumínio, por meio de sistema de transporte público estruturado, permitindo 
a inclusão territorial e o estabelecimento de articulações urbanas; e
VI.Integração do crescimento da cidade com o sistema de mobilidade urbana, permitindo o deslocamento dentro do 
tecido urbano de maneira eficiente e segura.
Art. 81 -  As estratégias de ordenamento territorial serão estruturadas a partir dos seguintes elementos:
I.Macrozoneamento;
II.Zoneamento, que inclui uso, ocupação e parcelamento do solo; e
III.Estruturação Viária.
CAPÍTULO I - MACROZONEAMENTO
Art. 82 -  A definição das macrozonas tem como finalidade fixar regras gerais de ordenamento, uso e ocupação 
do solo, atuando como referencial para a integração harmônica entre a preservação dos recursos naturais e as 
atividades antrópicas. 
Art. 83 -  Ficam instituídas quatro macrozonas, com orientações de natureza distinta, que visam regulamentar a 
divisão atual entre a zona rural e os perímetros urbanos, estabelecer as áreas aptas à expansão urbana e valorizar 
a proteção ambiental da Represa de Itupararanga, sendo elas:
I.Macrozona de Desenvolvimento Rural e Preservação Ambiental;
II.Macrozona de Proteção Ambiental da Represa de Itupararanga;
III.Macrozona de Expansão Urbana; e
IV.Macrozona Urbana.
Parágrafo único. As macrozonas definidas no caput estão delimitadas no Anexo II - Mapa do Macrozoneamento. 
Seção I - Macrozona de Desenvolvimento Rural e Preservação Ambiental
Art. 84 -  A Macrozona de Desenvolvimento Rural e Preservação Ambiental caracteriza-se pela presença de vas-
ta capilaridade hídrica, áreas com declividade acima de 30%, fragmentos de vegetação secundária da Floresta 
Ombrófila Densa e paisagens naturais, como a Serra de São Francisco, intermeadas por atividades rurais, com 
predomínio da cultura de eucalipto.
Art. 85 -  Os objetivos da Macrozona de Desenvolvimento Rural e Preservação Ambiental são:
I.Preservar os recursos naturais, em especial aqueles relacionados à proteção do solo e de mananciais de abas-
tecimento;
II.Estimular atividades de pesquisa, ecoturismo e educação ambiental, aproveitando o potencial da Serra de São 
Francisco;
III.Incentivar práticas sustentáveis de manejo do solo, com destaque para as atividades de silvicultura e agricultura 
familiar;
IV.Preservar os fragmentos de vegetação nativa; e
V.Promover intensa fiscalização, a fim de evitar usos incompatíveis, desmatamento, assoreamento de cursos 
d'água, deposição de resíduos sólidos e efluentes líquidos, despejo de agrotóxicos e demais atividades causado-
ras de degradação ambiental.
Art. 86 -  Fica proibido o parcelamento do solo com características urbanas na Macrozona de Desenvolvimento 
Rural e Preservação Ambiental, devendo ser respeitado o módulo rural definido pelo INCRA.
Seção II - Macrozona de Proteção Ambiental da Represa de Itupararanga
Art. 87 -  A Macrozona de Proteção Ambiental da Represa de Itupararanga compreende o território da APA da Re-
presa de Itupararanga e da sub-bacia de Itupararanga, caracterizado pela presença de remanescentes florestais, 
manancial hídrico, áreas de pastagens e de reflorestamento.
Art. 88 -  Os objetivos da Macrozona de Proteção Ambiental da Represa de Itupararanga são:
I.Preservar os recursos naturais, em especial aqueles relacionados à proteção do solo e de mananciais de abas-
tecimento;
II.Estimular atividades de pesquisa, ecoturismo e educação ambiental, aproveitando o potencial da Represa de 
Itupararanga;
III.Preservar os fragmentos de vegetação nativa;
IV.Promover a utilização e o manejo do solo agrícola para atividades agrossilvopastoris, compatíveis com a ca-
pacidade de uso do solo, a partir da ação de técnicas adequadas para evitar o desencadeamento de processos 
erosivos e a contaminação dos aquíferos pelo uso inadequado de agrotóxicos; e 
V.Articular com os municípios vizinhos a construção de estratégias integradas de conservação, recuperação e 
utilização sustentável da Represa de Itupararanga, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo seu 
Plano de Manejo.
Art. 89 -  Fica proibido o parcelamento do solo com características urbanas na Macrozona de Proteção Ambiental 
da Represa de Itupararanga, devendo ser respeitado o módulo rural definido pelo INCRA.
Art.89-A – A partir de qualquer das margens  da represa de Itupararanga será respeitado um raio de 2,5 Km que 
devem se destinar à exploração do turismo sustentável e reflorestamento de acordo com os biomas locais. 
Seção III - Macrozona de Expansão Urbana
Art. 90 -  A Macrozona de Expansão Urbana corresponde às áreas com maior aptidão à ocupação, considerando 
as restrições ambientais existentes no município e a proximidade com a infraestrutura instalada e equipamentos 
urbanos disponíveis.
Art. 91 -  Os objetivos da Macrozona de Expansão Urbana são:
I. Direcionar o crescimento da cidade de forma planejada, ordenada e coesa, respeitando as restrições ambientais 
e a proximidade da infraestrutura e dos equipamentos sociais;
II.Conciliar os usos e tipologias de parcelamento do solo urbano com as condicionantes de relevo e com a preser-
vação dos fragmentos florestais;
III.Compatibilizar o sistema viário com a malha existente e com as diretrizes viárias estabelecidas nesta Lei; e
IV.Promover o uso misto, a presença de atividades econômicas e garantir áreas para uso institucional e de lazer.
Art. 92 -  Fica permitido o parcelamento do solo com características urbanas na Macrozona de Expansão Urbana, 
conforme uso e ocupação do solo estabelecido Quadro II - Parâmetros Urbanísticos.
Parágrafo único. A permissão que trata o caput dependerá de alteração de uso do solo de rural para urbano, me-

diante contrapartida do beneficiário, por meio da aplicação da Outorga Onerosa de Alteração de Uso do Solo, 
conforme Capítulo V - Outorga Onerosa de Alteração de Uso do Solo – OOAUS.
Seção IV - Macrozona Urbana
Art. 93 -  A Macrozona Urbana corresponde às áreas onde o uso, ocupação e extensão territorial são carac-
terizadas por atividades urbanas, com predomínio do uso residencial de baixa densidade, que apresentam 
padrões diferenciados de urbanização e de oferta de infraestrutura e equipamentos públicos, com a forte 
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7presença de vazios urbanos.
Art. 94 -  Os objetivos da Macrozona Urbana são:
I.Conter o processo de espraiamento urbano, promovendo o equilíbrio entre a ocupação e a conservação do meio 
ambiente;
II.Estimular a diversificação e descentralização dos usos, através da distribuição equilibrada de habitações, equi-
pamentos, comércios e serviços, gerando oportunidades de trabalho, emprego e renda ao longo da malha urbana;
III.Estruturar a ocupação do solo de maneira ordenada, com articulação e integração dos núcleos urbanos, notada-
mente por meio da melhoria da oferta do transporte coletivo;
IV.Orientar os processos de qualificação urbana, melhorando as condições da infraestrutura, notadamente de sa-
neamento ambiental, de oferta de serviços urbanos e de áreas verdes disponíveis, com objetivo de diminuir a 
desigualdade sócio-territorial; e
V.Estabelecer áreas destinadas à instalação de indústrias e centros tecnológicos, apoiada na vocação industrial do 
município e na possibilidade de diversificação das suas atividades.
Art. 95 -  Fica permitido o parcelamento do solo com características urbanas na Macrozona Urbana, conforme o 
Capítulo II – Zoneamento Urbano.
CAPÍTULO II - ZONEAMENTO URBANO
Art. 96 -  Com base nos objetivos do macrozoneamento e na especificidade e complexidade do tecido edificado, a 
Macrozona Urbana é subdivida no Zoneamento Urbano, que tem como objetivos:
I.Orientar o poder público no sentido de direcionar os investimentos em infraestrutura e serviços urbanos, garantin-
do o equilíbrio e igualdade territorial; e
II.Ordenar o território, bem como seus usos, ocupações e vocações, com vistas ao desenvolvimento de uma cidade 
sustentável, inteligente e integradora.
Art. 97 -  O Zoneamento Urbano é composto pelas seguintes zonas:
I.Zona de Ocupação Consolidada 1 – ZOC 1;
II.Zona de Ocupação Consolidada 2 – ZOC 2;
III.Zona de Ocupação Prioritária – ZOP;
IV.Zona de Controle da Ocupação 1 – ZCO 1;
V.Zona de Controle da Ocupação 2 – ZCO 2;
VI.Zona de Qualificação Urbana 1 – ZQU 1;
VII.Zona de Qualificação Urbana 2– ZQU 2;
VIII.Zona de Ocupação Isolada – ZOI;
IX.Zona Industrial – ZI;
X.Zona de Desenvolvimento Econômico – ZDE;
XI.Zona de Especial Interesse 1 – ZEIS 1; e
XII.Zona de Especial Interesse 2 – ZEIS 2.
Parágrafo único. As zonas definidas no caput estão delimitadas no Anexo III - Mapa do Zoneamento Urbano. 
Seção I - Zona de Ocupação Consolidada 1 – ZOC 1
Art. 98 -  A Zona de Ocupação Consolidada 1 – ZOC 1 corresponde à área central da cidade, a qual apresenta 
urbanização consolidada, concentração de equipamentos urbanos, atendimento integral do sistema de saneamen-
to básico, coleta de lixo e transporte coletivo. Caracteriza-se pela forte presença de uso residencial, com pontos 
isolados de comércio e serviços.
Art. 99 -  São objetivos da Zona de Ocupação Consolidada 1 – ZOC 1:
I.Fomentar a diversidade de usos, compatíveis com o residencial;
II.Estimular o adensamento urbano, notadamente em imóveis subutilizados com disponibilidade de infraestrutura 
básica e próximos aos equipamentos urbanos;
III.Melhorar o sistema de mobilidade urbana, notadamente aquela destinada à circulação de pedestres;
IV.Manter as áreas verdes significativas; e
V.Controlar o avanço das ocupações e parcelamentos irregulares em áreas de proteção ambiental, por meio da 
intensificação da fiscalização.
Parágrafo Único. Fica garantida a regularização dos lotes localizados nestas zona na situação que se encontrava 
em 31 de dezembro de 2017. 
Art. 100 -  Os instrumentos urbanísticos aplicáveis a ZOC 1 são:
I.Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsória – PEUC;
II.IPTU Progressivo no Tempo;
III.Desapropriação com Títulos da Dívida Ativa;
IV.Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV; e
V.Usucapião Especial de Imóvel Urbano.
Seção II - Zona de Ocupação Consolidada 2 – ZOC 2
Art. 101 -  A Zona de Ocupação Consolidada 2 – ZOC 2 corresponde ao bairro Alto do Itararé, que apresenta 
predomínio de uso residencial de baixa densidade, com poucos lotes disponíveis para ocupação. Encontra-se 
parcialmente inserido na APA da Represa de Itupararanga. Conta com vias pavimentadas, infraestrutura básica, um 
equipamento educacional e um espaço público de lazer com necessidade de requalificação.
Art. 102 -  São objetivos da Zona de Ocupação Consolidada 2 – ZOC 2:
I.Incentivar a consolidação da centralidade do bairro, por meio da promoção de usos mistos, atendendo a demanda 
da população local;
II.Condicionar a ocupação de acordo com a infraestrutura existente;
III.Ampliar a cobertura de atendimento dos serviços públicos existentes em Alumínio, intensificando e diversificando 
a oferta de transporte coletivo na região;
IV.Melhorar o sistema de mobilidade urbana, notadamente aquela destinada à circulação de pedestres; e
V.Promover a manutenção dos espaços de lazer disponíveis.
Art. 103 -  Os instrumentos urbanísticos aplicáveis a ZOC 2 são:
I.Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV; e
II.Usucapião Especial de Imóvel Urbano.
Seção III - Zona de Ocupação Prioritária – ZOP
Art. 104 -  A Zona de Ocupação Prioritária – ZOP compreende áreas em processo de consolidação urbana, pre-
dominantemente de uso residencial, com ocupação fragmentada e presença de vazios urbanos com potencial a 
serem ocupados. Apresentam amplo atendimento de infraestrutura básica, equipamentos urbanos e transporte 
coletivo, com carência de espaços públicos de lazer.
Art. 105 -  São objetivos da Zona de Ocupação Prioritária – ZOP:
I.Fomentar a diversidade de usos, compatíveis com o residencial;
II.Estimular o adensamento urbano, notadamente em imóveis subutilizados com disponibilidade de infraestrutura 
básica e próximos aos equipamentos urbanos;
III.Adequar e melhorar o sistema de drenagem existente;
IV.Ampliar e qualificar os espaços públicos e as áreas verdes disponíveis;
V.Garantir espaço para a ampliação da oferta de serviços e equipamentos públicos, notadamente nos novos lote-
amentos; e
VI.Melhorar o sistema de mobilidade urbana, qualificando a oferta de transporte coletivo e a infraestrutura destina-
da à circulação de pedestres.
Art. 106 -  Os instrumentos urbanísticos aplicáveis a ZOP são:
I.Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsória – PEUC;
II.IPTU Progressivo no Tempo;
III.Desapropriação com Títulos da Dívida Ativa;
IV.Consórcio Imobiliário;
V.Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV; e
VI.Usucapião Especial de Imóvel Urbano.
Seção IV - Zona de Controle da Ocupação 1 – ZCO 1
Art. 107 -  A Zona de Controle da Ocupação 1 – ZCO 1 apresenta ocupação rarefeita, com predomínio de 
uso residencial, vias não pavimentadas, iluminação pública e pontos de coleta de lixo. Caracteriza-se pela 
ausência de equipamentos urbanos e infraestrutura de saneamento básico.
Art. 108 -  São objetivos da Zona de Controle da Ocupação 1 – ZCO 1:

I.Garantir a preservação do patrimônio ecológico e da qualidade ambiental 
existente;
II.Ampliar a cobertura de atendimento dos serviços públicos existentes em 
Alumínio, intensificando e diversificando a oferta de transporte coletivo na 
região;
III.Manter as áreas verdes significativas;
IV.Melhorar as condições de acesso ao bairro, por meio da perenização da Estrada do Capuava e da Av. Jasiel do 
Prado Ferreira; e
V.Conter a expansão urbana e o adensamento construtivo e demográfico, por meio da intensificação da fiscaliza-
ção.
Art. 109 -  Os instrumentos urbanísticos aplicáveis a ZCO 1 são:
I.Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV; e
II.Usucapião Especial de Imóvel Urbano.
Seção V - Zona de Controle da Ocupação 2 – ZCO 2
Art. 110 -  A Zona de Controle da Ocupação 2 – ZCO 2 apresenta ocupação rarefeita e desordenada com predomí-
nio de uso residencial de baixa densidade, em processo de consolidação, tendo as principais vias de acesso pa-
vimentadas e com iluminação pública. Caracteriza-se pela ausência de equipamentos urbanos e de infraestrutura 
de saneamento básico e coleta de lixo.
Art. 111 -  São objetivos da Zona de Controle da Ocupação 2 – ZCO 2:
I.Melhorar as condições urbanísticas do bairro com a complementação e qualificação da infraestrutura;
II.Ampliar a cobertura de atendimento dos serviços públicos existentes em Alumínio, intensificando e diversificando 
a oferta de transporte coletivo na região;
III.Manter as áreas verdes significativas; e
IV.Conter e controlar a expansão urbana e o adensamento construtivo e demográfico, por meio da intensificação 
da fiscalização.
Art. 112 -  Os instrumentos urbanísticos aplicáveis a ZCO 2 são:
I.Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV; e
II.Usucapião Especial de Imóvel Urbano.
Seção VI - Zona de Qualificação Urbana 1 – ZQU 1
Art. 113 -  A Zona de Qualificação Urbana 1 – ZQU 1 constitui-se de áreas em processo de ocupação, de maneira 
fragmentada e distante do núcleo central, com alteração do uso rural para urbano. Caracterizada pela ausência de 
ordenamento, regulação, regularidade fundiária, infraestrutura básica e equipamentos comunitários e com a forte 
presença de grandes vazios intraurbanos. Os principais acessos são pavimentados e com atendimento do trans-
porte público. O sistema viário interno é estruturado no formato “espinha de peixe”, no qual as vias são estreitas, 
mal conservadas, íngremes e sem calçada.
Art. 114 -  São objetivos da Zona de Qualificação Urbana 1 – ZQU 1:
I.Incentivar a consolidação da centralidade do bairro, por meio da promoção de usos mistos, atendendo a demanda 
da população local;
II.Aprimorar a infraestrutura urbana de mobilidade, qualificando as vias públicas existentes, dotando-as de sinaliza-
ção, iluminação e pavimentação adequadas para a circulação de pedestres e veículos;
III.Melhorar as condições urbanísticas dos bairros com a ampliação da oferta de serviços, equipamentos e infraes-
truturas urbanas, que atendam à demanda;
IV.Ampliar os espaços públicos e as áreas verdes;
V.Implantar núcleos de atividades culturais, esporte e lazer, a partir do aproveitamento de equipamentos e de áreas 
verdes existentes;
VI.Intensificar e diversificar a oferta de transporte coletivo na região; e
VII.Conter e controlar a expansão urbana e o adensamento construtivo e demográfico, por meio da intensificação 
da fiscalização.
Art. 115 -  Os instrumentos urbanísticos aplicáveis a ZQU 1 são:
I.Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV; e
II.Usucapião Especial de Imóvel Urbano.
Seção VII - Zona de Qualificação Urbana 2– ZQU 2
Art. 116 -  A Zona de Qualificação Urbana 2 – ZQU 2 compreende o bairro Itararé, com característica de ocupação 
de transição de zona rural para urbana, sem ordenamento, regulação e regularidade fundiária, com predominância 
do uso residencial. Apresenta equipamento de saúde e carência de infraestrutura básica e espaços de lazer.
Art. 117 -  São objetivos da Zona de Qualificação Urbana 2 – ZQU 2:
I.Melhorar as condições urbanísticas dos bairros com a complementação e qualificação da infraestrutura;
II.Ampliar a cobertura de atendimento dos serviços públicos existentes em Alumínio, intensificando e diversificando 
a oferta de transporte coletivo na região; e
III.Conter e controlar a expansão urbana e o adensamento construtivo e demográfico, por meio da intensificação 
da fiscalização.
Art. 118 -  Os instrumentos urbanísticos aplicáveis a ZQU 2 são:
I.Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV; e
II.Usucapião Especial de Imóvel Urbano.
Seção VIII - Zona de Ocupação Isolada – ZOI
Art. 119 -  A Zona de Ocupação Isolada – ZOI corresponde ao bairro Recanto dos Pássaros, com características 
de condomínio fechado, constituído por lotes de dimensão padronizada, com amplo atendimento da infraestrutura 
básica e vias pavimentadas.
Art. 120 -  São objetivos da Zona de Ocupação Isolada – ZOI:
I.Condicionar a ocupação urbana de acordo com a infraestrutura existente e em conformidade com os parâmetros 
estabelecidos pelo contrato de loteamento; e
II.Manter as áreas verdes significativas.
Art. 121 -  Os instrumentos urbanísticos aplicáveis a ZOI são:
I.Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV; e
II.Usucapião Especial de Imóvel Urbano.
Seção IX - Zona Industrial – ZI
Art. 122 -  A Zona Industrial – ZI corresponde à unidade fabril da Companhia Brasileira de Alumínio e a Vila Indus-
trial, que se constitui como área de apoio aos trabalhadores da indústria. Conta com a presença de equipamentos 
urbanos, tais como a Escola Municipal Isaura Kruger, o Centro de Vivência Ambiental, a Associação Atlética de 
Alumínio e agências bancárias que atendem o município.
Art. 123 -  São objetivos da Zona Industrial – ZI:
I.Condicionar a ocupação de acordo com a infraestrutura existente;
II.Manter as áreas verdes significativas; e
III.Conter e controlar a expansão urbana e o adensamento construtivo e demográfico, por meio da intensificação 
da fiscalização.
Art. 124 -  O instrumento urbanístico aplicável a ZI é:
I.Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV.
Seção X - Zona de Desenvolvimento Econômico – ZDE
Art. 125 -  A Zona de Desenvolvimento Econômico – ZDE compreende área localizada em posição estratégica, ao 
longo da Estrada Dr. Irineu Resende, com acesso direto à SP-270. Apresenta predomínio de atividades industriais 
e áreas para sua expansão, com infraestrutura básica e atendimento do transporte coletivo.
Art. 126 -  São objetivos da Zona de Desenvolvimento Econômico – ZDE:
I.Estimular o desenvolvimento de polos de economia criativa, diversificando a indústria local;
II.Potencializar a atividade industrial com incentivo à atividade econômico-industrial de escala regional;

III.Qualificar a oferta de transporte coletivo e a infraestrutura disponível; e
IV.Conter e controlar a expansão urbana e o adensamento construtivo e demográfico, por meio da intensifi-
cação da fiscalização.
Art. 127 -  Os instrumentos urbanísticos aplicáveis a ZDE são:
I.Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV; e
II.Usucapião Especial de Imóvel Urbano.
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8 Seção XI - Zonas de Especial Interesse Social
Art. 128 -  As Zonas de Especial de Interesse Social – ZEIS, são porções 
do território destinadas, predominantemente, à moradia digna para a popu-
lação da baixa renda por intermédio de melhorias urbanísticas, recuperação 

ambiental e regularização fundiária de assentamentos precários e irregulares, bem como à provisão de novas 
Habitações de Interesse Social – HIS, a serem dotadas de equipamentos sociais, infraestruturas, áreas verdes e 
comércios e serviços locais, situadas na zona urbana e rural, subdivididas em:
I.Zona de Especial Interesse 1 – ZEIS 1; e
II.Zona de Especial Interesse 2 – ZEIS 2.
Parágrafo único. As unidades da Habitação de Interesse Social são destinadas a famílias com renda bruta igual 
ou inferior a 6 (seis) salários mínimos nacionais, sendo dividida em HIS 1 (até 3 salários mínimos) e HIS 2 (entre 
3 e 6 salários mínimos).
Art. 129 -  Poderão ser criadas novas ZEIS 1, por meio de lei específica, na:
I.Zona de Ocupação Prioritária - ZOP;
II.Zona de Qualificação Urbana 1 – ZQU; e
III.Macrozona de Expansão Urbana, mediante a aplicação da Outorga Onerosa de Alteração de Uso do Solo nos 
termos desta Lei.
Subseção I - Zona de Especial Interesse 1 – ZEIS 1
Art. 130 -  A Zona de Especial Interesse 1 – ZEIS 1 corresponde às áreas urbanas de ocupação consolidada, 
caracterizadas pela presença de assentamentos precários e irregulares, onde reside, predominantemente, popu-
lação de baixa renda, em áreas públicas ou particulares, surgidos espontaneamente ou não, passíveis ou não de 
regularização fundiária.
Art. 131 -  São objetivos da Zona de Especial Interesse 1 – ZEIS 1:
I.Permitir a inclusão urbana da população residente que vive à margem do mercado ilegal de terras, por meio da 
promoção da regularização fundiária e urbanística, através da elaboração do Plano de Urbanização, específico 
para cada ocupação; e
II.Possibilitar a extensão dos serviços e da infraestrutura urbana, com destaque para a ampliação da oferta de 
transporte coletivo e da rede de saneamento básico.
Parágrafo único. O Plano de Urbanização que trata o caput deve respeitar o Artigo 190 da presente Lei.
Seção XII - Zona de Especial Interesse 2 – ZEIS 2
Art. 132 -  A Zona de Especial Interesse 2 – ZEIS 2 é composta por áreas vazias localizadas na Macrozona Urbana, 
não utilizadas ou subutilizadas, adequadas à implantação de empreendimentos de Habitação de Interesse Social 
(HIS 1 e 2) e Habitação de Mercado Popular (HMP), em quaisquer das suas modalidades ou linhas de financia-
mento.
Art. 133 -  São objetivos da Zona de Especial Interesse 2 – ZEIS 2:
I.Ampliar e qualificar a oferta de Habitação de Interesse Social (HIS 1 e 2) e Habitação de Mercado Popular (HMP); 
e II.Prever o amplo atendimento de infraestrutura básica.
Seção XII - Do Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo
Art. 134 -  Para controlar e dirigir o uso e ocupação do solo, em conformidade com os objetivos especificados 
para cada região do município de Alumínio, ficam estabelecidos para as zonas urbanas e de expansão urbana os 
parâmetros urbanísticos relativos à:
I.Uso do Solo: classificação dos usos permitidos para cada zona, de acordo com o nível de incomodidade, estabele-
cido por meio de critérios que medem a interferência de atividades não residenciais em relação ao uso residencial;
II.Ocupação do Solo, considerando:
a)Dimensões mínimas de lotes e testadas;
b)Coeficiente de aproveitamento, utilizado como indicador para controle das densidades construtivas e demográfi-
cas, definido conforme a disponibilidade de serviços públicos e infraestrutura; e
c)Taxa de permeabilidade e coeficiente de cobertura vegetal, com objetivo de melhorar a qualidade ambiental, a 
infiltração da água nos lotes, o microclima e a ampliação de áreas vegetadas.
III.Parcelamento do Solo: que deve estabelecer critérios para a regulação da divisão ou redivisão do solo, objetivan-
do o equilíbrio entre áreas públicas e privadas e seu adequado aproveitamento urbanístico.
Subseção I - Uso do Solo
Art. 135 -  Os usos do solo no município de Alumínio classificam-se nas seguintes categorias, sendo permitidos e 
proibidos de acordo com a zona que se localiza o imóvel:
I.Residencial (R): destinado à habitação, dividindo-se em:
a)Residencial unifamiliar: caracterizada pela existência de uma única unidade habitacional no lote; e
b)Residencial multifamiliar: caracterizada pela existência de mais de uma unidade habitacional no lote, podendo 
ser vertical ou não.
II.Não residencial (NR): compreende as atividades de comércio e serviços, industriais e institucionais, tendo como 
referência sua natureza e os parâmetros de incomodidade estabelecidos pelo Artigo 136 e pelo Quadro I - Parâme-
tros de Incomodidade, que se divide em:
a)NR0: compatível com a vizinhança residencial, sem interferir negativamente no ambiente urbano;
b)NR1: tolerável à vizinhança residencial, pois produz baixo impacto no ambiente urbano, podendo demandar a 
implementação de medidas mitigadoras, de acordo com o resultado do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV); e
c)NR2: incompatível a vizinhança residencial, geradoras de incômodo ao ambiente urbano, exigindo a implementa-
ção de medidas mitigadoras, de acordo com o resultado do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV).
Parágrafo único. Ficam classificados como NR2:
I.Aterros Sanitários e Usinas de Reciclagem;
II.Cemitérios e Necrotérios;
III.Matadouros e Abatedouros;
IV.Presídios; e
V.Terminais de Carga.
Art. 136 -  O nível de incomodidade para os usos em Alumínio deverão atender os aspectos relativos à:
I.Poluição sonora: geração de ruído causado pelo uso de máquinas, utensílios ruidosos, aparelhos sonoros ou 
congêneres no entorno; e
II.Geração de tráfego de veículos: instituído para os usos não-residenciais, de acordo com o porte do empreendi-
mento, analisado através da sua área construída e/ou número de vagas de estacionamento disponíveis.
Parágrafo único. O Quadro I - Parâmetros de Incomodidade compatibiliza as categorias de uso NR, definidas no 
Artigo 135, de acordo com os níveis de incomodidade apresentados no caput.
Art. 137 -  O licenciamento das atividades enquadradas como Não Residenciais (NR) estará sujeito ao cumprimento 
das seguintes medidas mitigadoras indicadas abaixo, devendo ser analisadas e aprovadas pelo Poder Público 
Municipal:
I.Adequação dos níveis de ruídos emitidos pela atividade, atendendo ao disposto pela presente Lei;
II.Adequação dos equipamentos que produzem choque ou vibração, por meio da fixação em base próprias e ade-
quadas, evitando-se o incomodo à vizinhança e atendendo as normas da ABNT – NBR 10.273/88; e
III.Implementação do número de vagas de estacionamento, carga e descarga, áreas de acesso para pedestres 
devidamente sinalizados.
§ 1º. A medição de ruídos ou sons das máquinas e equipamentos utilizados em obras deverá atender aos limites 
máximos estabelecidos pelo Quadro I - Parâmetros de Incomodidade desta lei, excetuando-se destes parâmetros 
os decorrentes das obras e serviços necessários, e/ou urgentes, e/ou inadiáveis, e/ou por força maior, casos for-
tuitos, acidentes graves, risco iminente à segurança e ao bem estar público e para restabelecimento de serviços 
públicos essenciais.
§ 2º. As atividades que produzem poluição atmosférica deverão respeitar as normas estabelecidas pelo órgão 
ambiental competente, além de prever sistemas que reduzam o impacto provocado pela emissão de poluentes na 
atmosfera.
§ 3º. A manifestação expressa da vizinhança, contra a permanência da atividade no local licenciado, com-
provando ser incômoda, perigosa ou nociva, poderá constituir-se em motivo para a instauração do processo 
de cassação de alvará de funcionamento, devendo ser respeitado os procedimentos indicados no Título VI 
da presente Lei.
Subseção II - Ocupação do Solo

Art. 138 -  Ficam estabelecidos os seguintes parâmetros para controle e regulação do solo em Alumínio:
IV.Lote mínimo: dimensão mínima do lote, a partir do qual não pode haver desmembramento ou subdivisão;
V.Testada mínima: dimensão mínima da frente do lote;
VI.Coeficiente de Aproveitamento (CA): índice que multiplicado pela área total do lote resulta na área máxima de 
construção permitida, determinando o potencial construtivo do lote;
VII.Taxa de ocupação (TO): relação percentual entre a projeção do perímetro total da edificação no terreno e a 
área do lote;
VIII.Taxa de Permeabilidade (TP): relação percentual entre área mínima permeável (permite infiltração de água no 
solo) do lote e área total do lote;
IX.Coeficiente de Cobertura Vegetal (CCV): é a relação da área coberta por vegetação e a área total do lote;
X.Gabarito: dimensão vertical máxima em metros, entre o nível do piso do pavimento térreo e o ponto mais alto da 
edificação, excluído a caixa d’água; e
XI.Vagas de estacionamento: quantidade de espaços destinados a estacionar e guardar veículos dentro de uma 
edificação ou no terreno, vinculada ao tipo de uso ou atividade.
§ 1º. O espaço, reservado e destinado a estacionamento de veículos para a atividade, poderá estar localizado em 
outro terreno, a uma distância de até 200 (duzentos) metros de entrada da edificação e/ou benfeitoria, desde que 
o interessado apresente justificativa técnica.
§ 2º. Os projetos de desmembramentos e loteamentos deverão respeitar o Quadro II - Parâmetros Urbanísticos, 
que estabelece os parâmetros apresentados no caput para cada zona.
Subseção III - Parcelamento do Solo
Art. 139 -  O parcelamento do solo para fins urbano no município de Alumínio poderá ser feito nas modalidades 
desmembramentos, remembramentos, loteamentos abertos e fechados, observadas as legislações federal e esta-
dual permanentes, sendo que:
I.Loteamento é a divisão da gleba em lotes destinados a edificação com abertura de novas vias de circulação ou 
prolongamento, modificação ou ampliação de vias existentes;
II.Desmembramento é a subdivisão de glebas ou lotes destinados à edificação com aproveitamento do sistema 
viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias, nem no prolongamento, modificação ou am-
pliação de vias existentes;
III.Remembramento é a unificação de lotes ou glebas; e
IV.Gleba é a porção de terra sem edificação que ainda não foi utilizada para fins urbanos.
Art. 140 -  A divisão de gleba nas categorias indicadas no Artigo 139 só será permitida na Macrozona Urbana e 
na Macrozona de Expansão Urbana, nos termos da presente Lei, desde que o imóvel não esteja localizado em:
I.Terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para assegurar o escoamento 
das águas;
II.Terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que sejam previamente saneados;
III.Terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo se atendidas exigências específicas 
das autoridades competentes;
IV.Terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação;
V.Áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis, até a 
sua correção; e
VI.Áreas onde for tecnicamente inviável a implantação de infraestrutura básica, serviços públicos de transporte 
coletivo ou equipamentos comunitários.
Art. 141 -  Os parcelamentos do solo para fins urbano deverão atender os seguintes requisitos:
I.Respeitar as faixas marginais de cursos d’água naturais e perenes e intermitentes e as áreas no entorno dos lagos 
e lagoas naturais e de nascentes definidas legislação federal, estadual e municipal;
II.Articular o sistema viário proposto com o existente, atendendo o traçado e o perfil das vias projetadas pela Estru-
turação Viária (Capítulo III), devendo estar em harmonia com a topografia local;
III.Reservar faixas não edificantes com largura de 15 (quinze) metros de cada lado da rodovia e da ferrovia, salvo 
maiores exigências da legislação específica;
IV.Respeitar o cumprimento e largura máxima de 200 (duzentos) metros para as quadras;
V.Disponibilizar 10% (dez por cento) do total da gleba a ser loteada para uso exclusivo de comércio e serviço, em 
caso de loteamento residencial; e
VI.Destinar áreas públicas a serem doadas ao município, nos seguintes percentuais mínimos:
a)5% (cinco por cento) da área da gleba para sistema de lazer ou área verde, destinado à implantação de praças, 
áreas de recreação e esportivas e demais referenciais urbanos e paisagísticos; e
b)5% (meio por cento) da área da gleba para uso institucional, destinado à implantação de equipamentos comu-
nitários, devendo ser plenamente edificável, em local a ser indicado pela prefeitura, a fim de contemplar as reais 
necessidades do município.
Art. 142 -  As áreas que passarão para domínio público, conforme Inciso VI do Artigo 141, só serão aceitas pela 
municipalidade se tiverem formato que permita a inscrição de um círculo de 10 (dez) metros de diâmetro e não 
poderão estar situadas em:
I.Área de Preservação Permanente (APP), nos termos da legislação federal, estadual e municipal;
II.Reserva Legal averbada na matrícula ou inscritas no Cadastro Ambiental Rural (CAR);
III.Áreas não parceláveis e não edificantes;
IV.Faixa de domínio de rodovias, ferrovias, e ao longo das linhas de transmissão de energia elétrica; e
V.Rotatórias e canteiros centrais de avenidas.
Art. 143 -  A execução do loteamento dependerá de prévia licença do Departamento de Planejamento e Obras, que 
será concedida ao interessado ou proprietário, nas seguintes etapas:
I.Diretriz de Uso e Ocupação do Solo: Obtenção das restrições e condicionantes urbanísticas, ambientais e viárias 
incidentes no imóvel; 
II.Aprovação Prévia: Aprovação prévia do projeto urbanístico do empreendimento, necessária para entrada da do-
cumentação no Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais do Estado de São Paulo – GRAPROHAB;
III.Aprovação Definitiva: Após anuência do Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais do Estado de 
São Paulo – GRAPROHAB, apresentação dos projetos complementares do empreendimento; e
Termo de Verificação de Obras – TVO: Termo a ser expedido pela prefeitura indicando a correta execução de todas 
as obras de responsabilidade do empreendedor.
Parágrafo único. O Departamento de Planejamento e Obras poderá consultar outros órgãos e entidades de quais-
quer esferas a fim de subsidiar a sua análise, caso haja necessidade.
Art. 144 -  Para solicitação da Diretriz de Uso e Ocupação do Solo à Prefeitura Municipal, o interessado deve pro-
tocolar obrigatoriamente os seguintes documentos:
I.Comprovante de recolhimento da taxa de certidão;
II.Requerimento com indicação do tipo de uso a que o loteamento se destina e a pretensão quanto ao seu fecha-
mento, assinado pelo proprietário da gleba, com firma reconhecida;
III.Matrícula atualizada da gleba;
IV.Situação da gleba no município;
V.Levantamento planialtimétrico e cadastral da gleba, assinado por profissional legalmente habilitado e pelo pro-
prietário, na escala 1:500, ou 1:1000, ou 1:2000, em 02 (duas) cópias, contendo:
a)Divisas da gleba a ser loteada;
b)Curvas de nível com espaçamento adequado à finalidade do empreendimento;
c)Localização dos cursos d’água, lagos, lagoas, reservatórios e nascentes, áreas com vegetação significativa, 
árvores de porte isoladas e construções existentes na gleba ou lote; e
d)Indicação dos arruamentos contíguos a todo o perímetro.
Art. 145 -  Retirada a Diretriz de Uso e Ocupação do Solo, o empreendedor, caso queira dar prosseguimento ao 
projeto de parcelamento, deverá anexar no mesmo processo os seguintes documentos para obtenção da Aprova-

ção Prévia: 
I.Comprovante de recolhimento da taxa devida para Análise Prévia;
II.Projeto urbanístico do empreendimento, em via digital e 03 (três) vias assinadas pelo (s) proprietário (s) e 
por profissional habilitado, contendo:
a)Divisão das quadras em lotes, com as respectivas dimensões e numerações, e a localização e configu-
ração da área de equipamentos comunitários (áreas institucionais) e área livre de uso público (sistema de 
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9lazer/áreas verdes);
b)Integração das vias de circulação e das quadras do projeto de loteamento com as vias existentes e projetadas, 
contendo as dimensões lineares e angulares do projeto com raios, cordas, arcos, pontos, tangência e ângulos 
centrais das vias, assegurando a conexão com as vias arteriais e coletoras existentes;
c)Indicação em planta das áreas destinadas ao uso institucional e ao sistema de lazer; e
d)Indicações das servidões e restrições que eventualmente gravem os lotes ou edificações.
III.Memorial Descritivo e justificado, em 03 (três) vias, contendo:
a)Descrição sucinta do empreendimento, com as características individuais de todos os seus componentes, tais 
como dimensões, área e confrontações e localização do setor comercial;
b)As condições urbanísticas do loteamento e as limitações que incidem sobre os lotes;
c)Memorial descritivo das áreas públicas que passarão ao domínio do Município no ato do Registro do loteamento;
d)Enumeração dos equipamentos urbanos comunitários e dos serviços públicos ou de utilidade pública porventura, 
existentes no loteamento e adjacências; e
e)Descrição das confrontantes da gleba com indicação do nome dos proprietários e das respectivas matrículas 
expedidas pelo Registro de Imóveis.
IV.Certidão da SABESP, ou quem a suceda, acerca dos sistemas de abastecimento de água e coleta, afastamento 
e tratamento de esgotos;
V.Certidão negativa de tributos municipais; e
VI.Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do (s) responsá-
vel (s) técnico (s) pelo projeto e pela execução.
§1º. Os projetos elencados no caput deverão ser disponibilizados pelo interessado em arquivos digitais, em formato 
“DWG” ou “SHP”, georreferenciados, em projeção Universal Transversa de Mercator (UTM) e datum horizontal 
SIRGAS 200, fuso 23 Sul, em conformidade com recomendação federal.
§2º. A aprovação prévia terá validade de 6 (seis) meses, contados da publicação do despacho que o aprovou.
Art. 146 -  O requerimento para Aprovação Definitiva deverá ser instruído com os seguintes documentos: 
I.Certidão Negativa de Débitos de IPTU (original ou cópia conferida pelo servidor);
II.Certidão Negativa de Débitos de tributos federais (original ou cópia conferida pelo servidor);
III.Projeto urbanístico do empreendimento, em 03 (três) vias assinadas pelo (s) proprietário (s) e por profissional 
habilitado, contendo:
a)Divisão das quadras em lotes, com as respectivas dimensões e numerações, e a localização e configuração 
da área de equipamentos comunitários (áreas institucionais) e área livre de uso público (sistemas de lazer/áreas 
verdes);
b)Vias de circulação, quadras, lotes e áreas verdes e institucionais, dimensionados e numerados;
c)Indicação na planta, da área dos lotes e das áreas verdes e institucionais;
d)Dimensões lineares e angulares do projeto, com raios, cordas e arcos, ponto de tangência e ângulos centrais 
das vias;
e)Indicação dos marcos de alinhamento e nivelamento, localizados os ângulos de curvas de vias projetadas; e
f)Indicação das áreas para equipamentos urbanos e áreas não edificantes, quando for o caso, e das servidões e 
restrições que eventualmente gravem os lotes ou edificações.
IV.Perfil longitudinal e secção transversal de todas as vias de circulação e áreas públicas;
V.Memorial descritivo e justificativo, em 03 (três) vias, contendo:
a)Descrição sucinta do empreendimento, com as características individuais de todos os seus componentes, tais 
como dimensões, área e confrontações e localização do setor comercial;
b)As condições urbanísticas do loteamento e as limitações que incidem sobre os lotes; e
c)Indicação das áreas públicas que passarão ao domínio do Município no ato do Registro do loteamento.
VI.Cronograma físico-financeiro da execução das obras, referentes aos melhoramentos públicos a serem executa-
dos pelo loteador, vinculado às etapas de implantação do empreendimento;
VII.Certificado de aprovação, projeto e memorial descritivo aprovado pelo GRAPROHAB, quando for o caso;
VIII.Estudo de Impacto de Vizinhança, caso se enquadre na exigência do Artigo 184;
IX.Projetos aprovados correspondentes a todos os planos apresentados quando da Aprovação Prévia do Lotea-
mento, pelos órgãos competentes;
X.Projeto da rede de distribuição de energia elétrica e de iluminação pública, aprovado pela concessionária;
XI.Arquivo Digital da planta do loteamento em formato “DWG” ou “SHP” georreferenciado, em projeção Universal 
Transversa de Mercator (UTM) e datum horizontal SIRGAS 200, fuso 23 Sul, em conformidade com recomendação 
federal; e
XII.Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do (s) respon-
sável (s) técnico (s) pelo projeto e pela execução.
Art. 147 -   Na etapa da Aprovação Definitiva, o interessado deverá firmar um Termo de Acordo e Compromisso 
(TAC) com o Poder Público Municipal, no qual o loteador se comprometerá a realizar às suas custas todas as obras 
de terraplanagem, meios fios, rede de energia elétrica e iluminação pública, sistema de abastecimento de água 
potável, pavimentação, rede de esgotos, drenagem, e demarcação dos lotes.
§ 1º. As obras referidas no caput deverão ser previamente aprovadas e ter sua execução fiscalizada pelo órgão 
municipal competente. 
§ 2º. O instrumento de garantia de execução das obras que se refere o caput pode ser representado por: 
I.Hipoteca de lotes ou unidades autônomas no próprio empreendimento, com o devido registro na matrícula dos 
imóveis dado em garantia; 
II.Hipoteca de outros imóveis; ou 
III.Depósito ou caução de títulos da divida pública. 
§ 3º. As áreas a serem transferidas ao domínio público não poderão ser caucionadas para o cumprimento dos 
dispositivos previstos nesta Lei.
§ 4º. O prazo para execução das obras será de 03 (três) anos, contados a partir da data da emissão do Alvará de 
Licença, o qual poderá ser prorrogado por mais 03 (três) anos mediante apresentação de justificativas e atualização 
do cronograma físico financeiro. 
§ 5º. Durante a execução das obras deverão ser respeitados os cuidados com a limpeza e o sossego público pre-
vistos no Código de Posturas.
Art. 148 -  Após a execução de todas as obras do loteamento, o interessado deverá protocolar requerimento para 
realização da respectiva vistoria.
Art. 149 -  Para emissão do Termo de Verificação de Obra - TVO será exigida a apresentação dos seguintes do-
cumentos: 
I.Termo de Recebimento das concessionárias de água, esgoto e iluminação pública;
II.Laudo da firma executora atestando a qualidade da obra e que a mesma foi executada conforme os respectivos 
projetos;
IV.“As Built” dos projetos urbanístico, de drenagem, de sinalização, das redes de energia e iluminação com a loca-
lização dos postes, das redes de água e esgoto, todos aprovados pelos órgãos competentes ou concessionárias, 
em 2 (duas) cópias impressas e no formato digital, em “DWG” ou “SHP”, georreferenciados, em projeção Universal 
Transversa de Mercator (UTM) e datum horizontal SIRGAS 200, fuso 23 Sul, em conformidade com recomendação 
federal;
V.Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do (s) responsá-
vel (s) técnico (s) pela execução das obras; e 
VI.Certidão Negativa dos tributos municipais. 
Parágrafo único. A liberação da garantia ocorrerá somente após a apresentação dos documentos enumerados no 
caput, sendo vedada a liberação parcial.
Art. 150 -  Uma vez realizadas as obras e estando quitados os tributos municipais, ao Departamento de Planeja-
mento e Obras expedirá Termo de Verificação de Obras – TVO, liberando-o para registro no Cartório de Registro 
de Imóveis. 
Parágrafo único. O empreendedor deve solicitar averbação TVO na matrícula em que o loteamento foi regis-
trado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias de sua expedição.
Art. 151 -  O pedido de desmembramento e remembramento deverá ser submetido à aprovação da Prefeitura 
pelo interessado, instruído com os seguintes documentos 
I.Comprovante de recolhimento da taxa devida para análise; 

II.Certidão Negativa de Débitos de IPTU (original ou cópia conferida pelo ser-
vidor); 
III.Certidão Negativa de Débitos de tributos federais (original ou cópia confe-
rida pelo servidor); 
IV.Requerimento assinado pelo (s) proprietário (s) com firma reconhecida; 
V.Matrícula atualizada do lote; 
VI.03 (três) vias impressas do projeto de desmembramento ou remembramento, com assinatura do (s) proprietário 
(s) e pelo profissional responsável, acompanhado de: 
a)Situação do imóvel no município, com vias existentes; 
b)Planta da situação anterior e posterior ao desmembramento ou remembramento, contendo as identificações dos 
lotes, dimensões lineares e angulares, raios, cordas, pontos de tangência, ângulo central, rumos e outras indica-
ções necessárias para análise do projeto; 
c)Localização dos cursos d’água, lagos, lagoas, reservatórios e nascentes, áreas com vegetação significativa, 
árvores de porte isoladas e construções existentes na gleba ou lote; e 
d)Quadro de áreas. 
VII.Arquivo digital do projeto de desmembramento ou remembramento, em formato “DWG” ou “SHP”, georreferen-
ciados, em projeção Universal Transversa de Mercator (UTM) e datum horizontal SIRGAS 200, fuso 23 Sul, em 
conformidade com recomendação federal; 
VIII.03 (três) vias do memorial descritivo assinado pelo profissional responsável; e
IX.Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do (s) responsá-
vel (s) técnico (s) pelo projeto e pela execução. 
Aprovado o projeto de desmembramento ou remembramento, o empreendedor deverá submetê-lo ao Registro 
Imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação. 
CAPÍTULO III - ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA
Art. 152 -  O sistema viário é definido como o conjunto de vias que, articuladas entre si, deve garantir a locomoção 
de pedestres, ciclistas, veículos, motocicletas, ônibus, cargas, entre outros, com segurança e fluidez, permitindo o 
amplo acesso aos espaços e serviços urbanos da cidade.
Art. 153 -  A estruturação da malha viária de Alumínio é fundamental para ordenar e direcionar o crescimento e 
adensamento urbano, pois conta com os seguintes objetivos:
I.Fortalecer a conexão entre o centro de Alumínio e os bairros localizados nas regiões noroeste e sul;
II.Garantir a continuidade do sistema viário por meio de melhorias e integração ao tecido urbano existente, inclusive 
nas áreas destinadas à expansão da ocupação; e
III.Promover o desenvolvimento do município, através do planejamento integrado da circulação viária e do uso do 
solo.
Seção I - Hierarquização Viária
Art. 154 -  A definição da hierarquização viária visa organizar o sistema viário de Alumínio, envolvendo de forma 
integrada o transporte a pé, coletivo e motorizado individual, conforme Anexo IV - Mapa da Estruturação Viária e 
Quadro III - Dimensionamento e Perfis das Vias, nas seguintes categorias de vias:
I.Rodovia Estadual: tem a função de ligação, escoamento, transporte de pessoas e bens, facilitando a mobilidade 
entre as regiões do Estado de São Paulo. Compreende a SP-270, Rodovia Raposo Tavares, que corta o município 
no sentido leste-oeste, sendo importante eixo de acesso e comunicação com os municípios da Região Metropoli-
tana de Sorocaba;
II.Estradas Municipais: são as vias de interligação e acesso entre a Macrozona Urbana, as localidades vizinhas e as 
propriedades rurais localizadas ao sul e a noroeste do território municipal, por onde trafegam o transporte escolar 
e o coletivo. A velocidade máxima dos veículos motorizados é de 60 km/h. São elas:
a)Estrada do Carafá;
b)Avenida Jasiel do Prado Ferreira (do Alto de Itararé, até a Estrada do Carafá);
c)Estrada Municipal Horácio Lourenço; e
d)Estrada Municipal Santa Rita.
III.Vias de Estruturação Urbana: principais eixos de conexão entre as diversas regiões da Macrozona Urbana do 
município, instituída pelo plano. A velocidade máxima dos veículos motorizados é de 50 km/h. Compreende:
a)Avenida Jasiel do Prado Ferreira;
b)Estrada Irineu de Rezende;
c)Estrada Municipal Hélio Wanderley Neto;
d)Estrada Municipal Aurora Coelho Cerione;
e)Avenida Helena Pereira de Moraes / Rua Presbítero Waldemar Machado;
f)Estrada Municipal Rosária Freitas do Carmo / Estrada Municipal Ayrton Senna; e
g)Estrada Municipal Santa Rita.
IV.Vias Arteriais: são as vias que formam a estrutura viária principal da cidade, pois permitem a articulação e des-
locamento entre os bairros, concentram os maiores fluxos de circulação viária e abrigam as atividades comerciais 
e de serviço existente no município, além da presença do transporte escolar e coletivo. A velocidade máxima dos 
veículos motorizados é de 50 km/h. São elas:
a)Avenida Santiago;
b)Avenida Senador José Hermírio de Moraes;
c)Avenida Engenheiro Antônio de Castro Figueirôa / Rua Paulo Dias / Rua Salvador Rodrigues de Oliveira, Rua 
Antônio Dias e Travessa Soldado Silva;
d)Rua José Cerioni;
e)Rua Rio Grande do Sul / Rua Marcolino Tavares;
f)Rua Yoneo Sato / Rua Lamartine de Oliveira;
g)Rua Eduardo Grillo / Rua Alberto Bertelli / Rua José Vicentine / Rua Luso de Lima; e
h)Rua Porto Seguro / Rua Mariana / Avenida Octávio Correa da Costa.
V.Vias Coletoras: são as vias destinadas a coletar os deslocamentos locais, apoiando e alimentando a rede viária 
arterial. Contam com a circulação do transporte escolar e coletivo e estão estruturadas para receber atividades 
comerciais e de serviços de âmbito local, com vistas a fortalecer as centralidades de bairro. A velocidade máxima 
dos veículos motorizados é de 40 km/h. Compreende as vias:
a)Rua Cerqueira César;
b)Rua José Maria Borges;
c)Rua Hamilton Moratti;
d)Rua Floriano Vieira / Rua Espírito Santo / Rua Adrelino de Jesus;
e)Rua Alberto Bertelli / Rua dos Pinheiros / Rua Antônio Russo;
f) Rua dos Carvalhos;
g)Rua João Guimarães / Rua Vereador Arlindo Taraborelli;
h)Rua José Lourenço / Rua Antônia Felisbina da Silva / Rua Antônio Sampaio da Silva;
i)Rua “Um” / Rua “A” / Rua “M” / Estrada da Querência;
j)Rua “Um” / Rua “A” / Rua “M” / Estrada da Volta;
k)Rua “Dez” / Rua “Oito” / Rua “Nove” / Rua “ Dois” / Rua “Um” / Rua “D” / Rua “C”;
l)Avenida José Benedito / Avenida “3” / Rua S/D “4”; e
m)Rua Doutor Antônio Alberto / Rua Edgar de Carvalho.
VI.Vias Locais: são as vias caracterizadas pelo baixo fluxo de tráfego, com intersecções em nível não semaforiza-
das, destinadas predominantemente ao acesso local. Englobam todas as vias do município que não se enquadram 
nas classificações acima. Nelas a velocidade máxima dos veículos motorizados é de 30 km/h.
Seção II - Diretrizes Viárias
Art. 155 -  As diretrizes viárias de Alumínio Configuram-se como um conjunto de ações e projetos estratégicos 
definido com objetivo de orientar e definir os passos que devem ser seguidos para a manutenção e/ou implantação 

de novas vias na malha viária de Alumínio.
Art. 156 -  Ficam estabelecidas as diretrizes viárias indicadas no Anexo IV - Mapa da Estruturação Viária, 
com objetivo de: 
I.Qualificar o acesso e a circulação entre os bairros;
II.Integrar a malha urbana existente aos novos loteamentos que serão implantados; e
III.Prever infraestrutura adequada para incentivo aos modos não motorizados de transporte.
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10 Art. 157 -  Com base nos objetivos do Artigo 157, ficam definidas as seguintes 
diretrizes:
I.Atender aos critérios de funcionalidade, hierarquia e os padrões urbanísticos 
estabelecidos pelo Plano Diretor Participativo em todas as vias existentes ou 

a serem implantadas no município;
II.Dotar de sinalização horizontal e vertical todas as ruas do município, de acordo com critérios estabelecidos na 
legislação nacional de trânsito;
III.Requalificar e/ou construir as calçadas do município de acordo com as regras e padrões estabelecidos por este 
plano;
IV.Nos trechos onde as Estradas Municipais cruzam as macrozonas urbanas, as mesmas serão classificadas como 
Vias de Estruturação Urbana;
V.Nas áreas rurais, as Estradas Municipais deverão contar com obras de manutenção e perenização, garantindo a 
circulação de veículos e do transporte escolar e coletivo;
VI.Na ocasião da ocupação das áreas lindeiras a Estrada Municipal Horácio Lourenço, esta passará a ser classifi-
cada como Via de Estruturação Urbana; e
VII.Nas vias arteriais e coletores poderão ser implantados projetos de parklets (mobiliário urbano que proporciona 
áreas de estar e apoio ao comércio local), substituindo a vaga de veículos, com tamanho máximo de 5x2 metros.
Art. 158 -  Para o sistema viário de Alumínio, ficam estabelecidos as seguintes ações e projetos estratégicos:
I.Qualificar as Vias Arteriais com infraestrutura adequada, como pavimentação, sistema de drenagem, iluminação 
pública, sinalização e calçadas;
II.Implantar travessias de pedestre em nível, nas vias com maior presença de comércio e serviço, priorizando a 
Avenida Engenheiro Antônio de Castro e as ruas José Cerioni, Paulo Dias, Rio Grande do Sul, Praça Dario Cerione 
e Lamartine de Oliveira, com vistas a garantir a segurança e o conforto àqueles que se deslocam a pé;
III.Qualificar todas as Vias de Estruturação Urbana, através da realização de ajustes geométricos em seus tra-
çados, do recapeamento asfáltico, da manutenção da iluminação pública, da implantação de bocas de lobo e 
sistema de drenagem e da construção de calçadas, permitindo a circulação de pedestres e de bicicletas, de forma 
compartilhada e sem conflito;
IV.Duplicar as seguintes Vias de Estruturação Urbana, responsáveis pela integração entre o núcleo central da 
cidade, as áreas de expansão e os bairros situados a noroeste do município:
a)Estrada Municipal Ayrton Senna;
b)Estrada Municipal Santa Rita;
c)Estrada Municipal Hélio Wanderley Neto; e
d)Estrada Municipal Aurora Coelho Cerione.
V.Promover a perenização da Estrada do Carafá, principal acesso à Serra de São Francisco, da Estrada do Capu-
ava e da Avenida Jasiel do Prado Ferreira (no trecho fora da Macrozona Urbana), com a provisão de:
a)Pavimentação permeável (como piso intertravado, bloquete ou cascalho compactado com areia);
b)Ajuste geométrico do greide da via; e
c)Implantação de sistema de drenagem com canaletas para dar vazão às águas pluviais e evitar o empoçamento.
VI.Prolongar a Rua dos Carvalhos, como Via Arterial, no sentido da Estrada Municipal Irineu de Rezende, promo-
vendo a conexão entre o Jardim Olidel, os novos loteamentos em aprovação, a Macrozona de Expansão Urbana 
e o Distrito Industrial;
VII.Implantar duas novas Vias Arteriais entre a Estrada Municipal Hélio Wanderley Neto e a Rua dos Carvalhos, 
possibilitando a ligação entre estas vias e facilitando o deslocamento futuro da região;
VIII.Criar Via Arterial conectando as estradas municipais Aurora Coelho Cerione e Horácio Lourenço, na Macrozona 
de Expansão Urbana, prolongando o arruamento existente;
IX.Promover ajustes geométricos na travessia viária situada no cruzamento das ruas Eduardo Grillo e Alberto Ber-
telli com a Rodovia Raposo Tavares, na Vila, a fim de qualificar e garantir a continuidade da ligação entre as duas 
margens, quando da duplicação da rodovia;
X.Implantar uma travessia viária em nível nas ruas Paulo Dias e São Vicente, para transposição da SP-270, no 
Jardim Olidel, favorecendo a circulação e o acesso aos equipamentos públicos localizados nos arredores deste 
bairro; e
XI.Adequar a estrutura geométrica do entroncamento viário entre a SP-270 e a Estrada Municipal Rosária Freitas 
do Carmo, bem como o entroncamento da rodovia com as Estradas Municipais Aurora Coelho Cerione e Ayrton 
Senna, qualificando a entrada aos bairros localizados a noroeste de Alumínio.
Seção III - Dimensionamento das Vias
Art. 159 -  Os padrões de urbanização para o sistema viário deverão obedecer aos requisitos mínimos estabeleci-
dos por esta lei, quanto à largura dos passeios e faixas de rolamento, definidos para cada categoria viária, constan-
tes no Anexo IV - Mapa da Estruturação Viária e no Quadro III – Dimensionamento e Perfis das Vias. 
Parágrafo único. As ruas abertas à circulação de veículos, que contam com o pavimento e passeios já implantados, 
permanecerão com as dimensões existentes, exceto quando indicado em projeto de urbanização específico ou 
integrar as diretrizes viárias estabelecidas por este plano.
Art.159-A – Deverão ser mantidos em relação às margens de todas vias que compõem o município, um espaço 
mínimo de 20 metros para plantio de árvores, quando estas importem exploração de atividade econômica. 
Seção IV - Dimensionamento das Calçadas
Art. 160 -  As calçadas deverão estar livres de obstáculos, empecilhos, desníveis abruptos, tocos de árvores ou 
outros elementos que possam impedir o trânsito livre e seguro de pedestres, idosos, portadores de necessidades 
especiais, possuindo a seguinte estrutura e dimensões mínimas:
I.Faixa de mobiliário urbano: de no mínimo 0,75 (setenta e cinco) centímetros de largura, lindeira ao meio-fio, des-
tinada à arborização, implantação de mobiliário urbano, sinalização e rampas de acesso a veículos;
II.Faixa livre de circulação: de no mínimo 1,20 (um e vinte) metro de largura e inclinação transversal máxima de 
2% (dois por cento), destinada exclusivamente à circulação de pedestres, livre de desníveis, obstáculos físicos – 
temporários ou permanentes e vegetação, além de possuir superfície regular, firme, contínua e antiderrapante sob 
qualquer condição; e
III.Faixa de acesso das edificações: com largura máxima de 20% (vinte por cento) da largura total da calçada, onde 
podem estar o mobiliário móvel, como mesas de bar e floreiras, toldos, propaganda, entre outros itens de apoio 
ao imóvel. 
§1º. Quando a largura da calçada impossibilitar a implantação das três faixas, deverá ser dada preferência à faixa 
livre de circulação, posteriormente à faixa de mobiliário urbano e por último à faixa de acesso das edificações.
§2º. Ficam definidos os seguintes acabamentos para as faixas livres de circulação:
I.Cimento áspero;
II.Cimentado estampado;
III.Ladrilho hidráulico;
IV.Bloco intertravado; e
V.Placa pré-moldada de concreto.
§3º. As rampas de acesso de veículos às garagens deverão ser construídas integralmente dentro do imóvel, não 
sendo permitido o rampeamento da calçada para este fim.
TÍTULO V - DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA
Art. 161 -  Os Instrumentos da Política Urbana definidos para Alumínio integram as estratégias de ordenamento 
territorial e visam atender os princípios e propostas do Plano Diretor Participativo.
Art. 162 -  São instrumentos da política urbana previsto nesta Lei:
I.Induzir a função social da propriedade e o desenvolvimento urbano:
a)Parcelamento, Edificação o e Utilização Compulsória – PEUC;
b)IPTU Progressivo no Tempo;
c)Desapropriação com Títulos da Divida Ativa; e
d)Consórcio Imobiliário.
II.Financiar a política urbana e controlar a expansão urbana:
a)Outorga Onerosa de Alteração de Uso de Solo – OOAUS.
III.Democratizar a gestão urbana:
a)Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV.
IV.Promover a regularização fundiária:

a)Usucapião especial de imóvel urbano;
b)Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia; e
c)Zona de Especial Interesse Social – ZEIS.
CAPÍTULO I - PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIA – PEUC
Art. 163 -  São passiveis da aplicação do instrumento Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórias os imó-
veis urbanos não edificados, subutilizados ou não utilizados localizados na Zona de Ocupação Consolidada 1 (ZOC 
1) e na Zona de Ocupação Prioritária (ZOP).
Art. 164 -  Ficam estabelecidas as seguintes definições:
I.Imóvel não edificado: terrenos ou glebas com área igual ou superior a 1.000 m² e quando o coeficiente de apro-
veitamento utilizado for igual à zero;
II.Imóvel subutilizado: terrenos ou glebas com área igual ou superior a 1.000 m² e quando o coeficiente de apro-
veitamento não atingir 0,15; e
III.Imóvel não utilizado: edificação que esteja comprovadamente desocupada há mais de dois anos, ressalvados os 
casos dos imóveis integrantes de massa falida.
Parágrafo único. O Poder Executivo irá promover o cadastramento de todos os imóveis indicados no caput no prazo 
de até dois anos, consolidando estas informações no Sistema de Informações Municipais – SIM e passando ime-
diatamente a notificar seus respectivos proprietários sobre a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar os imóveis, 
devendo ser cumprido os seguintes passos:
I.As notificações serão averbadas em cartório e executadas por funcionários do órgão competente do executivo 
ao proprietário do imóvel ou, no caso de este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência ou de admi-
nistração;
II.As notificações também poderão ser executadas por edital quando frustradas três tentativas de notificação pelo 
funcionário do executivo;
III.Os imóveis não utilizados enquadrados neste instrumento deverão estar ocupados no prazo máximo de um ano 
a partir do recebimento da notificação;
IV.Os proprietários de imóveis não edificados e subutilizados notificados deverão, no prazo máximo de um ano a 
partir do recebimento da notificação, protocolar pedido de aprovação e execução do parcelamento ou edificação;
V.Os parcelamentos e edificações deverão ser iniciados no prazo máximo de dois anos a contar da aprovação do 
projeto;
VI.Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, poderá ser prevista a conclusão em etapas, 
assegurando-se que o projeto aprovado compreenda o empreendimento como um todo; e
VII.A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa mortis, posterior à data da notificação, transfere as obriga-
ções de parcelamento, edificação ou utilização previstas, sem interrupção de quaisquer prazos.
Art. 165 -  Não são passíveis de incidência de PEUC os imóveis:
I.Utilizados para instalação de atividades econômicas que não necessitem de edificações para exercer suas fina-
lidades;
II.Exercendo função ambiental essencial, tecnicamente comprovada pelo órgão municipal competente;
III.De interesse do patrimônio cultural ou ambiental;
IV.Ocupados por clubes ou associações de classe; e
V.De propriedade de cooperativas habitacionais.
CAPÍTULO II - IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO
Art. 166 -  O IPTU progressivo no tempo será utilizado no caso de descumprimento dos prazos determinados pela 
PEUC (CAPÍTULO I - Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsória – PEUC, no Art. 165).
Art. 167 -  O munícipio aplicará alíquotas progressivas do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano 
(IPTU), majoradas anualmente, pelo prazo de 5 (cinco) anos consecutivos até atingir a alíquota máxima de 15% 
(quinze por cento).
§1º. O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano deverá ser o dobro do aplicado no ano anterior.
§2º. Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não seja atendida no prazo de cinco anos o município man-
terá a cobrança pela alíquota máxima, até o cumprimento da obrigação, garantindo-se aplicação do instrumento 
de Desapropriação.
§3º. É vedada a concessão de isenções ou de anistias relativas à tributação progressiva de que trata este artigo.
CAPÍTULO III - DESAPROPRIAÇÃO COM TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA
Art. 168 -  Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos de cobrança do IPTU Progressivo no Tempo sem que os proprietá-
rios dos imóveis tenham cumprido a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar, conforme o caso, a Prefeitura poderá 
proceder à desapropriação desses imóveis com pagamento em títulos da dívida pública. 
Parágrafo único. Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação do Senado Federal e serão resgatados no 
prazo de até 10 (dez) anos, em prestações anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e 
os juros legais, nos termos do Artigo 8º da Lei Federal 10.257, de 2001 – Estatuto da Cidade.
Art. 169 -  O município deverá proceder com o adequado aproveitamento do imóvel no prazo máximo de cinco 
anos, a contar a partir da sua incorporação ao patrimônio público.
§1º. O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado pelo poder público ou por meio de alienação ou concessão 
a terceiros, observando-se, nesses casos, o devido procedimento licitatório.
§2º Ficam mantidas para o adquirente ou concessionário do imóvel as mesmas obrigações de parcelamento, edi-
ficação ou utilização previstas nesta Lei.
CAPÍTULO IV - CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO
Art. 170 -  Considera-se Consórcio Imobiliário a forma de viabilização de planos de urbanização ou edificação por 
meio da qual o proprietário transfere ao Poder Público municipal seu imóvel e, após a realização das obras, recebe, 
como pagamento, unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas.
Art. 171 -  O Consórcio Imobiliário incidirá nas áreas onde se deseja:
I.Induzir e viabilizar a utilização de terrenos estratégicos para o desenvolvimento do município;
II.Urbanização e edificação de uma área específica; e
III.Aumentar a oferta de terra urbanizada para as classes populares e viabilizar empreendimentos em casos nos 
quais o proprietário não tem condições de fazê-lo sozinho.
Parágrafo único. Este instrumento só poderá ser utilizado Zona de Ocupação Prioritária (ZOP).
Art. 172 -  O proprietário que transferir seu imóvel para a Prefeitura nos termos do Consórcio imobiliário receberá, 
como pagamento, unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas, que deverá corresponder ao valor 
do imóvel antes da execução das obras de urbanização ou edificação, observado o disposto do Inciso 2º do Artigo 
8º do Estatuto da Cidade.
Parágrafo único. Deverá ser formalizado termo de responsabilidade e participação, pactuado entre o proprietário 
urbano e a municipalidade, visando à garantia de execução das obras do empreendimento, bom como das obras 
de uso público.
Art. 173 -  O poder público poderá adotar programas que objetivem aproximação de proprietários notificados pela 
PEUC e agentes econômicos interessados em empreendimentos imobiliários ou da construção civil, respeitados 
os princípios que refém administração pública, podendo conceder ao privado a realização de atividades pertinentes 
do ente municipal, através do respectivo procedimento licitatório.
CAPÍTULO V - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO DO SOLO – OOAUS
Art. 174 -  Entende-se como Outorga Onerosa de Alteração de Uso do Solo a contrapartida prestada pelo proprie-
tário para execução de parcelamento do solo para fins urbanos em áreas localizadas na Macrozona de Expansão 
Urbana, em conformidade com o Artigo 29 do Estatuto da Cidade.
Parágrafo único. A aprovação definitiva do empreendimento localizado na Macrozona de Expansão Urbana está 
condicionada ao pagamento da OOAUS e à averbação do instrumento na matrícula do imóvel.
Art. 175 -  O valor da contrapartida será correspondente a 5% do valor de mercado do imóvel o qual terá seu uso 
alterado, devendo ser apurado pela Comissão de Avaliação de Bens Imóveis, a ser constituída pela Prefeitura de 
Alumínio.

Parágrafo único. O valor da contrapartida poderá ser objeto de recurso por parte do interessado, devendo ser 
acompanhado de laudo técnico, elaborado por profissional habilitado, contendo, no mínimo:
I.Fotografias;
II.Levantamento topográfico planialtimétrico; e
III.ART – Anotação de Responsabilidade Técnica.
Art. 176 -  Os recursos auferidos com a OOAUS deverão ser destinados ao Fundo Municipal de Desenvolvi-
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11mento Urbano e aplicados de acordo com Artigo 70. 
CAPÍTULO VI - USUCAPIÃO ESPECIAL DE IMÓVEL URBANO
Art. 177 -  O Usucapião Especial de Imóvel Urbano se constitui como instrumento que visa garantir a função social 
da propriedade por meio da promoção da regularização fundiária em imóveis que não sejam de domínio público.
§1º. De acordo com o Artigo 183 da Constituição Federal, o usucapião individual pode ser aplicado àquele que 
possuir como sua área urbana de até 250 m², por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para 
sua moradia ou de sua família, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
§2º. O Artigo 10 do Estatuto da Cidade possibilita o usucapião coletivo de áreas cima de 250 m², ocupadas em 
regime de composse, pela população de baixa renda, para moradia, durante o prazo ininterrupto e sem oposição 
de cinco anos.
§3º. Na ação de usucapião especial urbana é obrigatória a intervenção do Ministério Público e somente após a 
sentença do juiz haverá o reconhecimento da propriedade, que servirá de título para registro no cartório de imóveis.
CAPÍTULO VII - CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA
Art. 178 -  A Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia destina-se à regularização fundiária de áreas públi-
cas ocupadas pela população de baixa renda até 22 de dezembro de 2016, conforme Artigo 2º da MP 2.220/2001 
(alterada pela Lei Federal 13.465/2017).
Parágrafo único. A declaração reconhecendo o direito à Concessão de Uso Especial para fins de Moraria, obtida 
via administrativa ou judicial, constituíra título para o registro de imóveis.
Art. 179 -  A concessão especial de uso poderá ser outorgada coletivamente, de forma gratuita, desde que os pos-
suidores não sejam proprietários ou concessionários de outro imóvel urbano ou rural.
Parágrafo único. Deverá ser atribuída igual fração ideal de terreno a cada possuidor, independente da dimensão 
de terreno que cada um ocupe, salvo hipótese de acordo escrito entre os ocupantes, não podendo ser superior a 
250m².
Art. 180 -  A concessão especial de uso instrumento extingue-se no caso do:
I.Concessionário dar ao imóvel destinação diversa da moradia para si ou para sua família; ou
II.Concessionário adquirir a propriedade ou a concessão de uso de outro imóvel urbano ou rural.
Parágrafo único. A extinção deverá ser averbada no cartório de registro de imóveis, por meio de declaração do 
Poder Público concedente.
CAPÍTULO VIII - ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – EIV
Art. 181 -  A construção, ampliação, instalação e operação de empreendimentos, atividades e intervenções urbanís-
ticas causadoras de impactos ambientais, urbanos e socioeconômicos na vizinhança, estarão sujeitos à avaliação 
do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) por parte do Departamento de Planejamento e Obras, previamente à 
emissão das licenças ou alvarás de construção, reforma ou funcionamento.
Art. 182 -  O EIV tem por objetivo:
I.Tornar transparente o processo de licenciamento urbano, por meio da publicidade dos documentos e apreciação 
do ConCid;
II.Definir medidas mitigadoras e compensatórias em relação aos impactos negativos de empreendimentos, ativida-
des e intervenções urbanísticas;
III.Definir medidas intensificadoras em relação aos impactos positivos de empreendimentos, atividades e interven-
ções urbanísticas; e
IV.Evitar mudanças irreversíveis e danos graves ao meio ambiente e à estrutura socioeconômica local.
Art. 183 -  Deverão ser objeto de EIV os seguintes empreendimentos:
I.Usos que se enquadrem em NR1 e NR2, conforme Artigo 135;
II.Parcelamentos do solo que resulte em mais de 200 (duzentos) lotes para fins urbanos;
III.Edificações ou equipamentos com capacidade para reunir mais de 150 (cento e cinquenta) pessoas simultane-
amente;
IV.Obtiveram a alteração de uso por meio do instrumento Outorga Onerosa de Alteração de Uso do Solo;
V.Possuem guarda de veículos que comporte mais de 50 (cinquenta) vagas de garagem; 
VI.Causadores de modificações estruturais no sistema viário;
VII.Parcelamentos para usos predominantemente industriais; e
VIII.Equipamentos urbanos:
a)Aterros Sanitários e Usinas de Reciclagem;
b)Cemitérios e Necrotérios;
c)Matadouros e Abatedouros;
d)Presídios, Quarteis, Corpo de Bombeiros;
e)Terminais Rodoviários, Ferroviários e Aeroviários;
f)Terminais de Carga;
g)Hospitais; e
h)Escolas, Teatros e Ginásios Esportivos.
Art. 184 -  O EIV deverá ser elaborado pelo empreendedor de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos 
da atividade ou do empreendimento quanto à qualidade de vida da população residente no entorno, incluindo a 
análise das questões referentes à:
I.Adensamento populacional e aumento na demanda de infraestrutura básica;
II.Uso e ocupação do solo;
III.Valorização imobiliária;
IV.Geração de tráfego, estacionamento, carga e descarga e demanda por transporte público;
V.Rede de serviços e equipamentos urbanos públicos ou privados;
VI.Paisagem urbana; e
VII.Ambiente natural, o que inclui ventilação e iluminação.
Art. 185 -  A fim de eliminar ou minimizar os impactos decorrentes da implantação do imóvel ou atividade, a prefei-
tura poderá exigir:
I.Melhoria ou ampliação na rede de infraestrutura básica;
II.Ampliação ou adequação do sistema viário, faixas de desaceleração, ponto de ônibus, faixa de pedestre e equi-
pamentos de semaforização; e
III.Proteção acústica, filtros e outros procedimentos que minimizem os ruídos produzidos.
Art. 186 -  A aprovação do empreendimento ficará condicionada à assinatura de Termo de Compromisso, o qual 
deverá ser publicado no Jornal Oficial do município, indicando as obras e serviços de mitigação, definidos pela 
Prefeitura Municipal e pactuados com o ConCid, e que devem ser executados pelo interessado.
Parágrafo único. A elaboração do EIV não substitui o licenciamento ambiental requerido nos termos da legislação 
ambiental.
CAPÍTULO IX - ZONA DE INTERESSE SOCIAL – ZEIS
Art. 187 -  A Zona de Interesse Social – ZEIS, demarcada no Anexo III - Mapa do Zoneamento Urbano, é destinada 
à regularização fundiária, bem como à provisão de novas construções de Habitação de Interesse Social – HIS 1, 
HIS 2 e de Habitação de Mercado Popular - HMP.
Art. 188 -  Ficam definidas:
I. ZEIS 1: caracterizadas pela presença de ocupações irregulares de interesse social; e
II.ZEIS 2: composto por glebas ou lotes não edificados ou subutilizados, adequados à urbanização e onde haja in-
teresse público ou privado em produzir Empreendimentos de Habitação de Interesse Social (HIS 1 e 2) e Habitação 
de Mercado Popular (HMP).
Parágrafo único. A ocupação das ZEIS 2 deverá seguir os parâmetros urbanísticos estabelecidos pelo Quadro 
II - Parâmetros Urbanísticos.
Art. 189 -  Para a regularização dos assentamentos localizados na ZEIS 1 deverá ser previsto Plano de Urbaniza-
ção composto por:
I. Diagnóstico que contenha análise físico-ambiental, análise urbanística e fundiária e caracterização socioeconô-
mica da população;
II.Cadastro de moradores;
III.Projetos urbanísticos para as intervenções necessárias à recuperação física da área, incluindo adequação 
da infraestrutura urbana básica;
IV.Formas de participação da população na implementação e gestão das intervenções previstas;
V.Estratégia de ação baseada em fontes de recursos conveniada para implementação das intervenções; e

VI.Remoção com realocação imediata das famílias que ocupam Área de Pre-
servação Permanente (APP) ou área de risco, preferencialmente para empre-
endimentos de Habitação de Interesse Social (HIS) promovidos pelo Poder 
Municipal.
TÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES PENAIS
Art. 190 -  Constituem-se infrações aos dispositivos desta lei, sob pena de embargo da obra ou multa para o pro-
prietário e, se for o caso, responsável técnico, sem prejuízo da aplicação de penalidades de natureza tributária e 
das medidas de natureza civil, penal e da Lei Federal nº 6.766/1979:
I.Ausência do respectivo alvará;
II.Execução em desacordo com projeto aprovado;
III.Ausência de responsável técnico; e
IV.Infração de qualquer outro dispositivo desta lei.
Art. 191 -  Em caso de infração, o proprietário e, se for o caso, o responsável técnico, sofrerão as seguintes puni-
ções administrativas:  
V.Advertência;
VI.Multa; 
VII.Interdição das atividades ou embargo das obras, até regularização da situação, com multa diária por descum-
primento da interdição.
§ 1º. O Poder Executivo, na constatação do incômodo fora dos padrões estipulados, aplicará a advertência sobre a 
atividade exercida e estipulará prazo para sua correção, entre 30 (trinta) e 90 (noventa) dias. 
§ 2º. Durante o embargo a obra deve permanecer paralisada, sendo permitida somente a execução de trabalhos 
necessários à eliminação da infração constatada ou obra emergencial necessária para eliminação de risco.
§ 3º. Havendo constatação de desrespeito ao embargo, o proprietário e o responsável técnico, quando houver, 
serão multados diariamente, devendo a Prefeitura Municipal promover abertura de inquérito policial para apuração 
da responsabilidade do infrator pelo crime de desobediência, bem como promover medidas judiciais que se fizerem 
necessárias para efetiva paralização da obra ou serviço.
§ 3º. A multa elencada no caput deverá corresponder a 100 UFIRMA – Unidade Fiscal de Referência do Município 
de Alumínio.
TÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 192 -  Esta Lei foi elaborada a partir de análises técnicas e comunitárias, contando com a participação dos 
gestores públicos e da sociedade de Alumínio. Qualquer proposta de alteração desta Lei deverá ser avaliada pelos 
técnicos do Município, pelo Conselho da Cidade e pela população através de audiências públicas ou eventos simi-
lares que garantam ampla participação.
Art. 193 -  Os processos de licenciamento de obras e edificações, protocolados até a data de publicação desta Lei, 
sem despacho decisório serão apreciados integralmente de acordo com a legislação em vigor à época do proto-
colo, exceto a requerimento do interessado manifestando opção pelo enquadramento nos termos da presente Lei.
Art. 194 -  As diretrizes das consultas prévias relativas ao parcelamento do solo, expedidas anteriormente à data 
da publicação desta Lei, e que não resultaram em projeto protocolado até a data de aprovação deste Plano Diretor 
Participativo, perderão automaticamente sua validade.
Art. 195 -  O Poder Executivo deverá elaborar, nos prazos estabelecidos:
I.Lei de Perímetro Urbano, em até 6 (seis) meses contados, a partir da data de publicação desta lei;
II.Processo de instituição e composição do Conselho da Cidade, atendendo às disposições determinadas neste 
Plano Diretor Participativo, em até 6 (seis) meses contados a partir da data de publicação desta lei;
III.Revisão da estrutura administrativa com a instituição da Divisão de Regularização Fundiária, vinculada ao De-
partamento de Planejamento, em até 6 (seis) meses contados a partir da data de publicação desta lei;
IV.Realização de Recadastramento Tributário por meio de convocação, em até 6 (seis) meses contados a partir da 
data de publicação desta lei;
V.Plano Municipal de Saneamento Básico, em até 12 (doze) meses contados a partir da data de publicação desta 
lei;
VI.Instrumentalização do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, mediante abertura de conta corrente apar-
tada em instituição financeira adotada pelo Município para sua movimentação bancária, em até 12 (doze) meses 
contados a partir da data de publicação desta lei;
VII.Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, em até 18 (dezoito) meses contados a partir da data de 
publicação desta lei;
VIII.Plano Municipal de Mobilidade Urbana, em até 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data de publi-
cação desta lei; e
IX.Revisão do Código de Obras e Edificações, em até 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data de pu-
blicação desta lei;
X.Revisão do Código Sanitário e de Posturas Municipais, em até 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da 
data de publicação desta lei;
Parágrafo único. Até que a Lei de Perímetro Urbano não seja instituída deverá ser utilizado o limite da Macrozona 
Urbana, conforme Anexo II - Mapa do Macrozoneamento.
Art. 196 -  O Poder Executivo Municipal, como atividade fundamental para aplicação deste Plano Diretor, dentro do 
prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data da publicação desta Lei, implantará e elaborará:
I.Sistema de Informações Municipais – SIM, nos termos deste Plano Diretor Participativo;
II.Planta Genérica de Valores; e
III.Cadastro Multifinalitário.
Art. 197 -  São parte integrante desta Lei os Anexos e Quadros, a saber:
I.Anexo I – Definições;
II.Anexo II - Mapa do Macrozoneamento;
III.Anexo III - Mapa do Zoneamento Urbano;
IV.Anexo IV - Mapa da Estruturação Viária;
V.Quadro I - Parâmetros de Incomodidade;
VI.Quadro II - Parâmetros Urbanísticos;
VII.Quadro III – Dimensionamento e Perfis das Vias; e
VIII.Quadro IV - Dimensionamento das Calçadas.
Art. 198 -  Ficam revogadas as seguintes leis:
I.Lei Municipal nº 374 de 22 de dezembro de 1997 que institui a zona urbana do município, e alterações posteriores;
II.Lei Municipal nº 477 de 23 de julho de 1999, que dispõe sobre normas de parcelamento do solo no município de 
Alumínio e dá outras providências; e
III.Lei Municipal nº 478 de 12 de agosto de 1999, que dispõe sobre proibição de parcelamento do solo nas margens 
da Represa de Itupararanga;
Art. 199 -  Esta lei entra em vigor imediatamente após sua publicação, devendo ser revista após dez anos de 
vigência ou na ocorrência de fatores que alterem significativamente a dinâmica de desenvolvimento do Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 21 de setembro de 2018.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Prefeitura em 21/09/2018

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração

L E I  Nº 2.011, DE 25 DE SETEMBRO DE 2018
DISPOE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal de Alumínio, usando as atribuições que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara 
Municipal aprova e ele promulga a Lei:
Art.1º - Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal, Crédito Adicional Suplementar no valor 
de R$ 1.155.000,00 (um milhão cento e cinquenta e cinco mil reais), para suplementar a seguinte dotação 
do orçamento vigente:
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12 02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.07.00 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
02.07.01 – DIRETORIA E DEPENDENCIAS
Projeto: 15.451.0206.1.020 – Recapeamento de Vias Públicas

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e instalações 
Ficha nº 142 - Vinculo: 
02.000.0000......................................................... R$    1.000.000,00
02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.09.00 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS
02.09.01 – DIRETORIA E DEPENDENCIAS
Projeto: 04.452.0206.1.011 – Expansão da Rede de Iluminação Pública
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e instalações 
Ficha nº 185 - Vinculo: 02.000.0000............................................................ R$    155.000,00
TOTAL.........................................................................................................R$ 1.155.000,00
Art. 2º - O crédito aberto no artigo 1°, será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação, provo-
cados com recursos provenientes pelo Convenio com o Governo Estadual – Secretaria de Planejamento e Gestão 
para obras de Infraestrutura Urbana no Município de Alumínio no valor de .................................... R$    1.155.000,00
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 25 de setembro de 2018.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

JURACY LOPES CÂMARA - Diretor do Departamento Municipal de Finanças
Registrada e Publicada na Prefeitura em 25/09/2018

L E I  Nº 2.012, DE 25 DE SETEMBRO DE 2018

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
O Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara 
Municipal aprova e ele promulga a seguinte Lei.
rt.1º Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 
370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), para suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente:
02.00.00 –  PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO   
02.11.00  -  DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.11.03- EDUCAÇÃO BÁSICA
Atividade: 12.361.0203.2.019– Manutenção da Unidade
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
ficha nº 265............................................................................................................  R$  185.000,00
Atividade: 12.365.0203.2.019– Manutenção da Unidade
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
ficha nº 268............................................................................................................  R$  185.000,00
TOTAL .....................................................................................................R$  370.000,00
Art. 2ºO 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   
02.11.00  -  DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.11.03- EDUCAÇÃO BÁSICA
Atividade: 12.361.0203.1.005- Ampliação e Reforma da Unidade educacional
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
ficha nº 277............................................................................................................   R$   14.000,00
Atividade: 12.361.0203.2.019- Manutenção da Unidade
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
ficha nº 247............................................................................................................   R$   23.000,00
Atividade: 12.365.0203.2.019- Manutenção da Unidade
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
ficha nº 250............................................................................................................   R$ 218.000,00
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
ficha nº 281............................................................................................................   R$   30.000,00
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente
ficha nº 286............................................................................................................   R$   45.000,00
Atividade: 12.367.0203.2.019- Manutenção da Unidade
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
ficha nº 282............................................................................................................   R$   30.000,00
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente
ficha nº 287............................................................................................................   R$   10.000,00
TOTAL ......................................................................................................R$ 370.000,00
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 25 de setembro de 2018.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

JURACY LOPES CÂMARA - Diretor do Departamento Municipal de Finanças
Registrada e Publicada na Prefeitura em 25/09/2018

L E I  Nº 2.013, DE 25 DE SETEMBRO DE 2018

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
O Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara 
Municipal aprova e ele promulga a seguinte Lei.
Art.1º Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 
440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais), para suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente:
02.00.00 –  PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO   
02.05.00  -  DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02.05.01- DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
Atividade: 04.122.0102.2.019– Manutenção da Unidade
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
ficha nº 098............................................................................................................   R$ 440.000,00
TOTAL ......................................................................................................R$ 440.000,00
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   
02.06.00  -  DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
02.06.01- DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
Atividade: 04.123.0102.2.069- Ampliação da arrecadação própria do município
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo
ficha nº 107............................................................................................................   R$ 190.000,00
Com recursos provenientes do excesso de arrecadação apurado tecnicamente no presente exercício, no 
valor de ............................................................................................. R$ 250.000,00
TOTAL ................................................................................................R$ 440.000,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 25 de setembro de 2018.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

JURACY LOPES CÂMARA - Diretor do Departamento Municipal de Finanças
Registrada e Publicada na Prefeitura em 25/09/2018

D E C R E T O  Nº 1.934, DE 19 DE SETEMBRO DE 2018

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADO PELA LEI Nº 
2.008/2018.
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$ 240.000,00 (duzentos e 
quarenta mil reais), para suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente:
02.00.00 –  PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO   
02.14.00  -  DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.14.03- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PRONTO ATENDIMENTO
Atividade: 10.302.0204.2.015– Operacionalização do Departamento
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
ficha nº 362............................................................................................................   R$ 240.000,00
TOTAL ......................................................................................................R$ 240.000,00
Art. 2ºO 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   
02.14.00  -  DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.14.06- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSE
Atividade: 10.305.0204.1.084- Implantação da sede do Centro de Controle da Zoonose
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
ficha nº 415............................................................................................................   R$ 240.000,00
TOTAL ......................................................................................................R$ 240.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 19 de setembro de 2018.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

JURACY LOPES CÂMARA - Diretor do Departamento Municipal de Finanças
Registrada e Publicada na Prefeitura em 19/09/2018

D E C R E T O  Nº 1.935,  DE 19 DE SETEMBRO DE 2018

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADO PELA LEI Nº 
2.009/2018
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$ 20.000,00 (vinte mil 
reais), para suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente:
02.00.00 –  PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO   
02.15.00  -  DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
02.15.01- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Atividade: 08.244.0205.2.059– FNAS – Programa Criança Feliz
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
ficha nº 438............................................................................................................  R$    20.000,00
TOTAL ......................................................................................................R$   20.000,00
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   
02.15.00  -  DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
02.15.01- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Atividade: 08.244.0205.2.059- FNAS – Programa Criança Feliz
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
ficha nº 448............................................................................................................   R$   20.000,00
TOTAL ......................................................................................................R$   20.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 19 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

D E C R E T O  Nº 1.936 DE 19 DE SETEMBRO DE 2018

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADO PELA LEI Nº 1.955, 
DE 19/12/2017, ARTIGO 4º, INCISO II e § 2º.
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$ 599.500,00 (quinhentos e 
noventa e nove mil e quinhentos reais), para suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente:
02.00.00 –  PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO   
02.04.00  -  DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
02.04.01- DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
Atividade: 03.091.0102.2.007– Gestão de Pessoal da Unidade
Elemento de Despesa: 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixa pessoa civil
ficha nº 83............................................................................................................  R$   110.000,00
Elemento de Despesa: 3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais
ficha nº 84............................................................................................................  R$     18.500,00
02.00.00 –  PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO   
02.12.00  -  DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
02.12.01- DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS

Atividade: 27.812.0203.2.007– Gestão de Pessoal da Unidade
Elemento de Despesa: 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixa pessoa civil
ficha nº 308...........................................................................................................  R$   130.000,00
Elemento de Despesa: 3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais
ficha nº 309...........................................................................................................  R$     26.000,00
02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO   

Decretos
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1302.13.00  -  DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA
02.13.01- DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
Atividade: 13.392.0203.2.007– Gestão de Pessoal da Unidade
Elemento de Despesa: 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixa pessoa civil
ficha nº 319...........................................................................................................  R$   180.000,00
Elemento de Despesa: 3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais
ficha nº 320...........................................................................................................  R$     41.000,00
02.00.00 –  PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO   
02.14.00  -  DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.14.05- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDIMIOLÓGICA
Atividade: 10.304.0204.2.007– Gestão de Pessoal da Unidade
Elemento de Despesa: 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixa pessoa civil
ficha nº 379...........................................................................................................  R$     25.000,00
Elemento de Despesa: 3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais
ficha nº 381...........................................................................................................  R$       8.000,00
02.00.00 –  PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO   
02.15.00  -  DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
02.15.01- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOACIAL
Atividade: 08.244.0205.2.007– Gestão de Pessoal da Unidade
Elemento de Despesa: 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixa pessoa civil
ficha nº 420...........................................................................................................  R$     45.000,00
Elemento de Despesa: 3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais
ficha nº 422...........................................................................................................  R$     16.000,00
TOTAL ...................................................................................................R$   599.500,00
Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes da redução das seguintes 
dotações do orçamento vigente:
02.00.00 –  PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO   
02.03.00  -  DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GOVERNO
02.03.01- DIRETORIA E DEPENDÊNCIA
Atividade: 06.182.0102.2.007– Gestão de Pessoal da Unidade
Elemento de Despesa: 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixa pessoa civil
ficha nº 64.............................................................................................................  R$     77.000,00
Elemento de Despesa: 3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais
ficha nº 66.............................................................................................................  R$     23.000,00
02.00.00 –  PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO   
02.06.00  -  DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
02.06.02- CONTROLE INTERNO
Atividade: 04.124.0102.2.007– Gestão de Pessoal da Unidade
Elemento de Despesa: 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixa pessoa civil
ficha nº 118...........................................................................................................  R$     42.000,00
02.00.00 –  PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO   
02.08.00  -  DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSORTE
02.08.01- DIRETORIA E DEPENDÊNCIA
Atividade: 04.122.0102.2.007– Gestão de Pessoal da Unidade
Elemento de Despesa: 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixa pessoa civil
ficha nº 150...........................................................................................................  R$   174.500,00
02.00.00 –  PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO   
02.09.00  -  DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS
02.09.01- DIRETORIA E DEPENDÊNCIA
Atividade: 04.121.0102.2.007– Gestão de Pessoal da Unidade
Elemento de Despesa: 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixa pessoa civil
ficha nº 168.............................................................................................................  R$ 150.000,00
Elemento de Despesa: 3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais
ficha nº 170.............................................................................................................  R$   45.000,00
02.00.00 –  PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO   
02.14.00  -  DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.14.02- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA
Atividade: 10.301.0204.2.025– Gestão de Pessoal da Unidade com Recursos do SUS
Elemento de Despesa: 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixa pessoa civil
ficha nº 341...........................................................................................................  R$     88.000,00
TOTAL ....................................................................................................R$   599.500,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 19 de setembro de 2018.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

JURACY LOPES CÂMARA - Diretor do Departamento Municipal de Finanças
Registrado e Publicado na Prefeitura em 19/09/2018

D E C R E T O  Nº 1.938, DE 25 DE SETEMBRO DE 2018

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADO PELA LEI Nº 
2.012/2018.
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$ 370.000,00 (trezentos e 
setenta mil reais), para suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente:
02.00.00 –  PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO   
02.11.00  -  DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.11.03- EDUCAÇÃO BÁSICA
Atividade: 12.361.0203.2.019– Manutenção da Unidade
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
ficha nº 265............................................................................................................  R$  185.000,00
Atividade: 12.365.0203.2.019– Manutenção da Unidade
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
ficha nº 268............................................................................................................  R$  185.000,00
TOTAL .....................................................................................................R$  370.000,00
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   
02.11.00  -  DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.11.03- EDUCAÇÃO BÁSICA
Atividade: 12.361.0203.1.005- Ampliação e Reforma da Unidade educacional
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
ficha nº 277............................................................................................................   R$   14.000,00
Atividade: 12.361.0203.2.019- Manutenção da Unidade
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
ficha nº 247............................................................................................................   R$   23.000,00
Atividade: 12.365.0203.2.019- Manutenção da Unidade
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

ficha nº 250..............................................................................   R$ 218.000,00
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
ficha nº 281.............................................................................   R$   30.000,00
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente
ficha nº 286............................................................................................................   R$   45.000,00
Atividade: 12.367.0203.2.019- Manutenção da Unidade
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
ficha nº 282............................................................................................................   R$   30.000,00
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente
ficha nº 287............................................................................................................   R$   10.000,00
TOTAL ......................................................................................................R$ 370.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 25 de setembro de 2018.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

JURACY LOPES CÂMARA - Diretor do Departamento Municipal de Finanças
Registrado e Publicado na Prefeitura em 25/09/2018

D E C R E T O Nº 1.939, DE 25 DE SETEMBRO DE 2018

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADO PELA LEI Nº 
2013/2018.
O Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, D E C R E T A :
Art.1ºFica aberto na Contadoria Municipal, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 440.000,00 (quatrocentos 
e quarenta mil reais), para suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente:
02.00.00 –  PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO   
02.05.00  -  DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02.05.01- DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
Atividade: 04.122.0102.2.019– Manutenção da Unidade
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
ficha nº 098............................................................................................................   R$ 440.000,00
TOTAL ......................................................................................................R$ 440.000,00
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   
02.06.00  -  DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
02.06.01- DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
Atividade: 04.123.0102.2.069- Ampliação da arrecadação própria do município
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo
ficha nº 107............................................................................................................   R$ 190.000,00
Com recursos provenientes do excesso de arrecadação apurado tecnicamente no presente exercício, no valor de 
............................................................................................. R$ 250.000,00
TOTAL ......................................................................................................R$ 440.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 25 de setembro de 2018.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

JURACY LOPES CÂMARA - Diretor do Departamento Municipal de Finanças
Registrado e Publicado na Prefeitura em 25/09/2018

Comunicado Deferimento  
Vigilância Sanitária

Nº PROTOCOLO: 1740/2018
DATA DO PROTOCOLO: 21/06/2018
DATA DE VALIDADE: 26/07/2019
Nº CEVS: 350115201-477-000017-1-6
RAZÃO/SOCIAL:  DROGARIA RODRIGUES FAVARO & JARDIM LTDA-ME
NONE FANTASIA:Droga Arte
CNPJ: 72.934.649/0001-90
ENDEREÇO: Rua Paulo Dias, nº 169- Vila Paulo Dias
RESP. LEGAL: Helinor da Silva Duarte
RESP. Técnico: Marisa Aparecida Pioli- CRF 12.539
O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, no uso de 
suas atribuições Defere a  Renovação da Licença de Funcionamento do Estabe-
lecimento.
O(s) Responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observaras boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancela-
mento deste documento.  Alumínio, 10 de setembro de 2018. AANP

Nº PROTOCOLO: 1504/2018
DATA DO PROTOCOLO: 23/05/2018
DATA DE VALIDADE: 26/07/2019
Nº CEVS: 350115201-105-000001-1-6

RAZÃO/SOCIAL:   VALDIR CARLOS TISÊO
NOME FANTASIA:  VITALLE SORVETES
CNPJ: 2074.414.772/0001-06
ENDEREÇO: Rua Eduardo Grillo , nº73- Vila Pedágio
RESP. LEGAL: Valdir Carlos Tisêo
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14 O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL 
DE ALUMÍNIO, no uso de suas atribuições Defere a  
Renovação da licença de funcionamento do Estabele-

cimento
O(s) Responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observaras boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancela-
mento deste documento. Alumínio, 10 de setembro de 2018. AANP

Nº PROTOCOLO: 1935/2018
DATA DO PROTOCOLO: 17/07/2018
DATA DE VALIDADE: 27/07/2019
Nº CEVS: 350115201-471-000072-1-8
RAZÃO/SOCIAL:  DORALICE APARECIDA LAZARO
NOME FANTASIA:  Bruguga Variedades
CNPJ: 22.019.928/0001-50
ENDEREÇO: Av. Engº Antonio de Castro Figueiroa, nº 165- Santa Luzia
O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, no uso de 
suas atribuições Defere a  Renovação da Licença de Funcionamento do Estabe-
lecimento.
O(s) Responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observaras boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancela-
mento deste documento. Alumínio, 10 de  setembro de 2018. AANP

Nº PROTOCOLO: 1940/2018
DATA DO PROTOCOLO: 12/07/2018
DATA DE VALIDADE: 13/08/2019
Nº CEVS: 350115201-865-000007-1-0
RAZÃO/SOCIAL:  FABIANA ALINE DA SILVEIRA  BENASSI FISIOTERAPIA
NOME FANTASIA: CLINICA SIT
CNPJ: 08.094.431/0001-76
ENDEREÇO: Rua José Cerioni , n º 369 – Santa Luzia
RESP. LEGAL: Fabiana Aline da Silveira Benassi
RESP. Técnica: Fabiana Aline da Silveira Benassi CREFISO 74938-F
O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, no uso de 
suas atribuições Defere a  Renovação da Licença de Funcionamento do Estabe-
lecimento.
O(s) Responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observaras boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancela-
mento deste documento. Alumínio, 10 de setembro de  2018.AANP

Nº PROTOCOLO: 1735/2018
DATA DO PROTOCOLO: 20/06/2018
DATA DE VALIDADE: 26/07/2019
Nº CEVS: 350115201-561-000326-1-1
RAZÃO/SOCIAL:SHEILA RODRIGUES PEREIRA
NOME FANTASIA:  CAFÉ E COMPANY J&S
CNPJ: 28.384.537/0001-11
ENDEREÇO: Rua Paulo Dias, nº 459 – Vila Paulo Dias
RESP. LEGAL: Sheila Rodrigues Pereira
O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, no uso de 
suas atribuições Defere a  Licença de Funcionamento Inicial  do Estabelecimen-
to.
O(s) Responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observaras boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancela-
mento deste documento. Alumínio, 10 de setembro de 2012. AANP

Nº PROTOCOLO: 1363/2018
DATA DO PROTOCOLO: 09/05/2018
DATA DE VALIDADE: 18/06/2019
Nº CEVS: 350115201-863-00075-1-0
RAZÃO/SOCIAL:  JOGI KATSURAGAWA
NOME FANTASIA:  JOGI KATSURAGAWA
CPF: 891.359.208-82

ENDEREÇO: Rua José Cerione, nº 362/2-Santa Luzia
RESP. LEGAL: Jogi Katsuragawa
RESP. Técnico: Jogi Katsuragawa 
O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, no uso de 
suas atribuições Defere a  
Licença  de  Funcionamento  inicial do Estabelecimento.
O(s) Responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observaras boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancela-
mento deste documento. Alumínio, 10 de setembro de 2018. AANP

Nº PROTOCOLO: 1354/2018
DATA DO PROTOCOLO: 17/02/2016
DATA DE VALIDADE: 28/02/2019
Nº CEVS: 350115201-561-000324-1-7
RAZÃO/SOCIAL:  EDINALDO FARIAS
NOME FANTASIA:  NÃO POSSUI
CNPJ: 29.708.861/0001-00
ENDEREÇO: Chacara Sagrada Família S/N- Figueiras V
RESP. LEGAL: Edinaldo farias
O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, no uso de 
suas atribuições Defere a  Licença de Funcionamento  Inicial do Estabelecimen-
to.
O(s) Responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observaras boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancela-
mento deste documento. Alumínio, 10 de setembro de 2018. AANP

Nº PROTOCOLO: 990/2018
DATA DO PROTOCOLO: 06/04/2018
DATA DE VALIDADE: 14/05/2019
Nº CEVS: 350115201-863-000070-1-3
RAZÃO/SOCIAL:  GISLAINE APARECIDA DA SILVA LEITE
NOME FANTASIA:  NÃO POSSUI
CPF: 378.827.878-17
ENDEREÇO: Rua  Paulo Dias, nº 25, Vila Paulo Dias
RESP. LEGAL: Gislaine Aparecida da Silva Leite 
O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, no uso de 
suas atribuições Defere a   Renovação da Licença de funcionamento do Estabe-
lecimento.
O(s) Responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observaras boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancela-
mento deste documento. Alumínio, 10 de setembro de 2018. AANP

Nº PROTOCOLO: 1150/2018
DATA DO PROTOCOLO: 17/04/2018
DATA DE VALIDADE: 14/05/2019
Nº CEVS: 350115201-863-000071-1-0
RAZÃO/SOCIAL:  GISLAINE APARECIDA DA SILVA LEITE
NOME FANTASIA:  NÃO POSSUI
CPF: 378.827.878-17
ENDEREÇO: Rua  Paulo Dias, nº 25, Vila Paulo Dias
RESP. LEGAL: Gislaine Aparecida da Silva Leite 
O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, no uso de 
suas atribuições Defere a   Renovação da Licença de funcionamento do Estabe-
lecimento.
O(s) Responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observaras boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancela-
mento deste documento. Alumínio, 10 de setembro de 2018. AANP

Nº PROTOCOLO: 1525/2018
DATA DO PROTOCOLO: 24/05/2018
DATA DE VALIDADE: 06/09/2019
Nº CEVS: 350115201-562-000017-1-6
RAZÃO/SOCIAL:  SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI
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15NOME FANTASIA: SESI-192
CNPJ/CPF: 03.779.133/0145-80
 ENDEREÇO: Rua Reginaldo Aparecido Pereira , nº 101- Vila Industrial
RESP. LEGAL: Júlio César de Souza Martins  
RESP. TÉCNICO: Verônica Gagliardi Mendes- CRN 24.658
O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, no uso de 
suas atribuições Defere a  Licença de Funcionamento inicial do Estabelecimen-
to.
O(s) Responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observaras boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancela-
mento deste documento. Alumínio, 10 de setembro. AANP

Nº PROTOCOLO: 2274/2018
DATA DO PROTOCOLO: 17/08/2018
DATA DE VALIDADE: 05/09/2019
Nº CEVS: 350115201-477-000006-1-2
RAZÃO/SOCIAL:  CERIONI E MATROGIUSEPPE FARMÁCIA DE MANIPULA-
ÇÃO LTDA
NOME FANTASIA: FARMAIS ARTFORMULAS ALUMINIO
CNPJ/CPF: 05.400.532/0001-30
 ENDEREÇO: Rua José Cerioni, nº 435-Centro
RESP. LEGAL: Flávia Elisabete Cerioni Rocha
RESP. TÉCNICO: Flávia Elisabete Ceriioni Rocha- CRF 18078
O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, no uso de 
suas atribuições Defere a  Renovação da Licença  de Funcionamento do Esta-
belecimento.
O(s) Responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observaras boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancela-
mento deste documento. Alumínio, 10 de setembro de 2018. AANP

Nº PROTOCOLO: 1672/2018
DATA DO PROTOCOLO: 14/06/2018
DATA DE VALIDADE: 10/07/2019
Nº CEVS: 350115201-477-000001-1-6
RAZÃO/SOCIAL:  DROGARIA MARIANE LTDA-ME
NOME FANTASIA: DROGARIA SOZIL
CNPJ/CPF: 52.228.996/0001-90
ENDEREÇO:Rua José Cerioni, nº 356- Vila Santa Luzia
RESP. LEGAL: Solange Aparecida Rodrigues Fávaro
 RESP. TÉCNICO: Everton da Silva Gonçalves CRF 69085
O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, no uso de 
suas atribuições Defere a  Renovação da Licença  de Funcionamento do Esta-
belecimento.
O(s) Responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observaras boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancela-
mento deste documento. Alumínio, 10 de setembro de 2018. AANP

Nº PROTOCOLO: 1753/2018
DATA DO PROTOCOLO: 22/06/2018
DATA DE VALIDADE: 14/08/2019
Nº CEVS: 350115201-471-000012-1-0
RAZÃO/SOCIAL:  FAUSTINO CARDOSO OLIVEIRA MAIRINQUE-ME
NOME FANTASIA: NÃO POSSUI
CNPJ/CPF: 65+968.521/0001-82
ENDEREÇO: Rua Paulo Dias, nº 521- Vila Paulo Dias
RESP. LEGAL: Faustino Cardoso de Oliveira 
O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, no uso de 
suas atribuições Defere a  Renovação da Licença  de Funcionamento do Esta-
belecimento.
O(s) Responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observaras boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminal-
mente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) 
ao cancelamento deste documento. Alumínio, 11 de setembro de 2018. 
AANP

Nº PROTOCOLO: 372/2018
DATA DO PROTOCOLO: 08/02/2018
DATA DE VALIDADE: 23/01/2019
Nº CEVS: 350115201-561-000279-1-0
RAZÃO/SOCIAL:  GUSTAVO HENRIQUE CERIONI RESTAURANTE -ME
NOME FANTASIA: VILAS RESTAURANTE
CNPJ/CPF: 22.673.137/0001-40
ENDEREÇO: Rua José Ceriioni, nº77-  Vila Santa Luzia
RESP. LEGAL:Gustavo Henrique Cerioni Machado
O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, no uso de 
suas atribuições Defere a  Renovação da Licença  de Funcionamento do Esta-
belecimento.
O(s) Responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observaras boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancela-
mento deste documento. Alumínio, 11 de setembro de 2018. AANP

Nº PROTOCOLO: 138/2018
DATA DO PROTOCOLO: 15/01/2018
DATA DE VALIDADE: 26/02/2019
Nº CEVS: 350115201-561-000319-1-7
RAZÃO/SOCIAL: MARIA JOSÉ CHAGAS DE OLIVEIRA -MEI
NOME FANTASIA: QUIOSQUE DA MAZÉ
CNPJ/CPF: 11.548.895/0001-10
ENDEREÇO: Av.José Ermilio de Moraes,Box 4-  Vila Santa Luzia
RESP. LEGAL: Maria José Chagas de Oliveira
O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, no uso de 
suas atribuições Defere a  Licença  de Funcionamento do Estabelecimento.
O(s) Responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observaras boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancela-
mento deste documento. Alumínio, 11 de setembro de 2018. AANP

Nº PROTOCOLO:1127/2018
DATA DO PROTOCOLO: 16/04/2018
DATA DE VALIDADE: 07/05/2019
Nº CEVS: 350115201-472-000030-1-8
RAZÃO/SOCIAL: MARIA ROSEMARY PEDRINA GUSMÃO MARTINS –PRE-
SENTES-ME
NOME FANTASIA: NÃO POSSUI
CNPJ/CPF: 04.414.057/0001-98
ENDEREÇO: Rua Enio Fabiane, nº13-  Vila Santa Luzia
RESP. LEGAL: Maria Rosemary Pedrina Gusmão Martins  
O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, no uso de 
suas atribuições Defere a  Licença  de Funcionamento do Estabelecimento.
O(s) Responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observaras boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancela-
mento deste documento. Alumínio, 11 de setembro de 2018. AANP

Nº PROTOCOLO: 551/2018
DATA DO PROTOCOLO: 26/022018
DATA DE VALIDADE: 13/03/2019
Nº CEVS: 350115201-471-00054-1-0
RAZÃO/SOCIAL: MANOEL PEDRO DA SILVA
NOME FANTASIA: NÃO POSSUI
CNPJ/CPF: 12.851.977/0001-00
ENDEREÇO: Rua João Guimarães, nº 87-  Granja Modelo
RESP. LEGAL: Manoel Pedro da Silva. 
O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, no uso de 
suas atribuições Defere a  Renovação da Licença  de Funcionamento do Esta-
belecimento.

O(s) Responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observa-
ras boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e 
criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive 
sujeito(s) ao cancelamento deste documento. Alumínio, 11 de setembro de 
2018. AANP
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 PUBLICAÇÃO OFICIAL

68ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA
DE 24 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 18:00 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO DA DELEGACIA
VICE-PRESIDENTE: PROFª. MEIRE BARBOSA
SECRETÁRIOS: GERALDO ATLETA, EDMO BOFETE E RENATINHO WATA-
NABE 
VEREADORES PRESENTES: DR. ALEXANDRE AMARAL, BENGALA, BETO 
E ENIVALDO

EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO
- Recebimento das respostas dos requerimentos nºs 401, 402, 404, 405, 406, 
407, 408 e 409 de 2018 que estarão disponíveis no portal de transparência da 
Câmara Municipal.
- Recebimento do projeto de lei complementar nº 02/2018 que altera a lei munici-
pal nº 67, de 29 de outubro de 1993, e dá outras providências.
- Recebimento do projeto de lei nº 54/2018 que dispõe sobre a autorização para 
abertura de crédito adicional suplementar
- Recebimento do projeto de lei nº 55/2018 que altera a lei municipal nº 435, de 
13 de janeiro de 199, e dá outras providências.

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES:
- Recebimento do requerimento nº 443/2018 que prorroga prazo de funcionamen-
to de comissão especial de estudos

Requerimentos
- Requerimento nº 436/2018,de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer infor-
mações sobre implantação de itinerário de ônibus na Vila Alpha. 
- Requerimento nº 437/2018,de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer in-
formações sobre carros abandonados e entulhos na rua José Pires de Arruda. 
(arquivado)
- Requerimento nº 438/2018,de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer infor-
mações sobre manutenção na iluminação da quadra poliesportiva Escola Munici-
pal “ João de Almeida”.
- Requerimento nº 439/2018,de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer infor-
mações sobre entrega de correspondência no Bairro Vila Alpha. 
- Requerimento nº 440/2018,de autoria do edil Eduardo da Delegacia, requer in-
formações sobre castrações de animais.
- Requerimento nº 441/2018,de autoria do edil Bengala requer informações sobre 
placas de identificação de ruas. 
- Requerimento nº 441/2018,de autoria do edil Bengala requer informações 
sobre placas de identificação de ruas. 
- Requerimento nº 442/2018,de autoria do edil Bengala requer informações 

sobre área verde. (arquivado)
- Requerimento nº 442/2018,de autoria do edil Bengala requer informações sobre 
área verde. 
- Requerimento nº 444/2018,de autoria do edil Renatinho Watanabe, requer in-
formações sobre substituição de poste na Estrada Municipal Jasiel do Prado Fer-
reira. 
- Requerimento nº 445/2018,de autoria do edil Renatinho Watanabe, requer infor-
mações sobre implantação de área de lazer no bairro Alto do Itararé. 
- Requerimento nº 446/2018,de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações 
sobre manutenção dos pontos de iluminação na rua Mariana. 
- Requerimento nº 447/2018,de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações 
sobre postos de coletas para o descarte de pilhas e baterias
- Requerimento nº 451/2018,de autoria dos edis Eduardo da Delegacia e Beto, 
requerem voto de pesar pelo falecimento do Sr. Alexandre Gonçalves Jacob.
- Requerimento nº 452/2018,de autoria dos edis Eduardo da Delegacia e Beto, 
requerem voto de pesar pelo falecimento da Sra. Neusa Maria Gomes Magela
- Requerimento nº 453/2018,de autoria do edil Geraldo Atleta, requer voto de 
pesar pelo falecimento do Senhor Vicente Vieira Júnior.

ORDEM DO DIA
- Aprovada a Redação Final   do PROJETO DE LEI Nº42/2018 que  INSTITUI O 
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL – PRF NO MUNICÍPIO DE ALUMÍ-
NIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- Aprovada a Discussão Única do PROJETO DE LEI Nº 48/2018 que dispõe sobre 
Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar.
- Aprovada a Discussão Única do PROJETO DE LEI Nº 52/2018 que dispõe sobre 
Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar.
- Adiada a Discussão única do projeto de lei nº 24/2018-L que dispõe sobre a 
comunicação prévia da interrupção ou suspensão do serviço de fornecimento de 
água e energia elétrica, e dá outras providências
- Adiada a Primeira Discussão do projeto de lei complementar nº 01/2018 que 
altera a lei complementar nº 02, de 10 de dezembro de 2013, e dá outras provi-
dências.
- Aprovada a Discussão Única da  Moção Nº 17/2018.
- Aprovada a Discussão única do Requerimento nº 443/2018

76ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA
DE 25 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 22:30 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO DA DELEGACIA
VICE-PRESIDENTE: PROFª. MEIRE BARBOSA
SECRETÁRIOS: GERALDO ATLETA, EDMO BOFETE E RENATINHO WATA-
NABE 
VEREADORES PRESENTES: DR. ALEXANDRE AMARAL, BENGALA,BETO 
E ENIVALDO

ORDEM DO DIA
- Aprovada a Discussão única do projeto de Lei Nº 54/2018 que dispõe sobre 
autorização para abertura de crédito adicional suplementar;

67ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA
DE 17 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 18:00 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO DA DELEGACIA
VICE-PRESIDENTE: PROFª. MEIRE BARBOSA
SECRETÁRIOS: GERALDO ATLETA, EDMO BOFETE E RENATINHO WATA-
NABE 
VEREADORES PRESENTES: DR. ALEXANDRE AMARAL, BENGALA, BETO 
E ENIVALDO

EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO
- Recebimento das respostas dos requerimentos nºs 390, 391, 392, 393, 395, 
396 e 397 de 2018 que estarão disponíveis no portal de transparência da 
Câmara Municipal.
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36 73ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA
DE 17 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 21:30 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO DA DELEGACIA
VICE-PRESIDENTE: PROFª. MEIRE BARBOSA
SECRETÁRIOS: GERALDO ATLETA, EDMO BOFETE E RENATINHO WATA-
NABE 
VEREADORES PRESENTES: DR. ALEXANDRE AMARAL, BENGALA , BETO 
E ENIVALDO

ORDEM DO DIA
- Aprovada a Segunda discussão do projeto de lei nº 75/2017 que institui o plano 
diretor participativo de Alumínio e dá outras providências.
- Aprovada a Emenda nº 01 ao projeto de lei nº 75/2017 que institui o plano diretor 
participativo de Alumínio e dá outras providências.
- Aprovada a Emenda nº 02 ao projeto de lei nº 75/2017 que institui o plano diretor 
participativo de Alumínio e dá outras providências.
- Aprovada a Emenda nº 03 ao projeto de lei nº 75/2017 que institui o plano diretor 
participativo de Alumínio e dá outras providências.
- Aprovada a Emenda nº 04 ao projeto de lei nº 75/2017 que institui o plano diretor 
participativo de Alumínio e dá outras providências.
- Aprovada a Emenda nº 05 ao projeto de lei nº 75/2017 que institui o plano diretor 
participativo de Alumínio e dá outras providências.
- Aprovada a Emenda nº 06 ao projeto de lei nº 75/2017 que institui o plano diretor 
participativo de Alumínio e dá outras providências.

74ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA
DE 17 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 22:00 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO DA DELEGACIA
VICE-PRESIDENTE: PROFª. MEIRE BARBOSA
SECRETÁRIOS: GERALDO ATLETA, EDMO BOFETE E RENATINHO WATA-
NABE 
VEREADORES PRESENTES: DR. ALEXANDRE AMARAL, BENGALA , BETO 
E ENIVALDO

ORDEM DO DIA
- Aprovada a Redação Final do projeto de lei nº 75/2017 que institui o plano diretor 
participativo de Alumínio e dá outras providências.

75ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA
DE 17 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 22:30 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO DA DELEGACIA
VICE-PRESIDENTE: PROFª. MEIRE BARBOSA
SECRETÁRIOS: GERALDO ATLETA, EDMO BOFETE E RENATINHO WATA-
NABE 
VEREADORES PRESENTES: DR. ALEXANDRE AMARAL, BENGALA , BETO 
E ENIVALDO

ORDEM DO DIA
- Aprovada a Discussão única do projeto de Lei Nº 49/2018 que dispõe sobre 
autorização para abertura de crédito adicional suplementar;
- Aprovada a Discussão única do projeto de Lei Nº 50/2018 que dispõe sobre 
autorização para abertura de crédito adicional suplementar;

66ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA
DE 10 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 18:00 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO DA DELEGACIA
VICE-PRESIDENTE: PROFª. MEIRE BARBOSA
SECRETÁRIOS: GERALDO ATLETA, EDMO BOFETE E RENATINHO WATA-
NABE 
VEREADORES PRESENTES:, BENGALA, BETO E ENIVALDO
Vereador AUSENTE: Dr. ALEXANDRE AMARAL

EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO
- Recebimento do projeto de Lei Nº 52, que dispõe sobre autorização para aber-
tura de crédito adicional suplementar;

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES:
- Anuncio o recebimento da Emenda nº 06 ao Projeto de Lei nº 75/2017, QUE 
INSTITUI O PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO.
Anuncio o recebimento da Moção Nº 17/2018

Requerimentos
- Requerimento nº 424/2018, voto de pesar pelo falecimento da Sra. Celina 
Silvério Duarte Benjamim; 
- Requerimento nº 423/2018, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informa-
ções da SABESP sobre falta de água;
- Requerimento nº 425/2018, de autoria do edil Renatinho, requer informa-

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SE-
NHORES VEREADORES:
- Recebimento do projeto de lei nº 24/2018-L que dis-

põe sobre a comunicação prévia da interrupção ou suspensão do serviço de for-
necimento de água e energia elétrica, e dá outras providências.
- Arquivamento, a pedido do autor, da emenda nº 01/2018 ao projeto de lei 
nº43/2018.

Requerimentos
- Requerimento nº 432/2018, de autoria do edil Edmo Bofete, requer voto de pe-
sar pelo falecimento da Sra. Telma Berto Nunes.
- Requerimento nº 433/2018, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral e subscrito 
por todos os vereadores, requer voto de pesar pelo falecimento do Senhor José 
Garcia. 
- Requerimento nº 435/2018, de autoria do edil Renatinho Watanabe, requer voto 
de pesar pelo falecimento do Senhor Daniel de Andrade

LEITURA DO Expediente Recebido de Diversos
- Recebimento do abaixo-assinado de moradores do Município de Alumínio so-
licitando para que sejam feitas adequações no projeto e obra de duplicação da 
Rodovia Raposo Tavares como também nas garantias das indenizações por um 
valor justo e a questão de remoção de alguns moradores.

ORDEM DO DIA
- Aprovada a Primeira discussão do PROJETO DE LEI Nº 43/2018 que DESAFE-
TA ÁREAS QUE MENCIONA, AUTORIZA SUA PERMUTA COM OUTRAS ÁRE-
AS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS..

70ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA
DE 17 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 19:30 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO DA DELEGACIA
VICE-PRESIDENTE: PROFª. MEIRE BARBOSA
SECRETÁRIOS: GERALDO ATLETA, EDMO BOFETE E RENATINHO WATA-
NABE 
VEREADORES PRESENTES: DR. ALEXANDRE AMARAL, BENGALA , BETO 
E ENIVALDO

ORDEM DO DIA
- Aprovada a Segunda discussão do PROJETO DE LEI Nº 43/2018 que DESAFE-
TA ÁREAS QUE MENCIONA, AUTORIZA SUA PERMUTA COM OUTRAS ÁRE-
AS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- Aprovada a Emenda nº 02/2018 ao PROJETO DE LEI Nº 43/2018 que DESAFE-
TA ÁREAS QUE MENCIONA, AUTORIZA SUA PERMUTA COM OUTRAS ÁRE-
AS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
- Aprovada a Emenda nº 03/2018 ao PROJETO DE LEI Nº 43/2018 que DESAFE-
TA ÁREAS QUE MENCIONA, AUTORIZA SUA PERMUTA COM OUTRAS ÁRE-
AS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

71ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA
DE 17 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 20:00 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO DA DELEGACIA
VICE-PRESIDENTE: PROFª. MEIRE BARBOSA
SECRETÁRIOS: GERALDO ATLETA, EDMO BOFETE E RENATINHO WATA-
NABE 
VEREADORES PRESENTES: DR. ALEXANDRE AMARAL, BENGALA , BETO 
E ENIVALDO

ORDEM DO DIA
- Aprovada a Redação Final do PROJETO DE LEI Nº 43/2018 que DESAFETA 
ÁREAS QUE MENCIONA, AUTORIZA SUA PERMUTA COM OUTRAS ÁREAS 
DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

72ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA
DE 17 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 21:00 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO DA DELEGACIA
VICE-PRESIDENTE: PROFª. MEIRE BARBOSA
SECRETÁRIOS: GERALDO ATLETA, EDMO BOFETE E RENATINHO WATA-
NABE 
VEREADORES PRESENTES: DR. ALEXANDRE AMARAL, BENGALA , BETO 
E ENIVALDO
ORDEM DO DIA
- Aprovada a Primeira discussão do projeto de lei nº 75/2017 que institui o 
plano diretor participativo de Alumínio e dá outras providências.
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37ções e mapa das divisas do município;  
- Requerimento nº 426/2018, de autoria do edil Enivaldo, requer informações so-
bre a iluminação da praça do SESI; 
- Requerimento nº 427/2018, de autoria do edil Enivaldo, que requer informações 
sobre iluminação da quadra de esportes da Granja Modelo;  
- Requerimento nº 429/2018, de autoria dos edis Eduardo da Delegacia e Meire, 
requer informações sobre agendamentos do AME;
- Requerimento nº 430/2018, de autoria do edil Enivaldo, requer informações 
construção de centro esportivo na Areia Branca;  
- Requerimento nº 431/2018, de autoria do edil Enivaldo, requer informações so-
bre manutenção da rua Antonio Sampaio no Irema

LEITURA DO Expediente Recebido de Diversos
- Recebimento do ofício da SABESP nº 177/ RM. 

ORDEM DO DIA
- Aprovada a Redação Final do Projeto Nº 39/2018, que dispõe sobre AS DIRE-
TRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO 
MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
- Adiada a discussão única do projeto de lei nº 03-2018-L, que dispõe sobre de-
nominação de logradouro público; 
- Adiada a discussão única do projeto de lei nº 13-2018-L, que dispõe sobre de-
nominação de logradouro público; 
- Aprovada a Discussão única do projeto de lei nº 42/2018, que INSTITUI O PRO-
GRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL – PRF NO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO, 
aprovado por 7 votos a zero; 
- Aprovada a Discussão Única da Emenda Nº 01/2018, projeto de lei nº 42/2018, 
que INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL – PRF NO MUNICÍ-
PIO DE ALUMÍNIO 
- Aprovada a Discussão  Única do Projeto de Lei nº 46/2018, que dispõe sobre 
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 
- Adiada  a  Primeira Discussão do PROJETO DE LEI Nº 43/2018 que DESAFETA 
ÁREAS QUE MENCIONA, AUTORIZA SUA PERMUTA COM OUTRAS ÁREAS 
DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, 
- Adiada  por uma sessão a  Primeira Discussão do Projeto de Lei Nº 75/2017, que 
INSTITUI O PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

69ª SESSÃO  EXTRAORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA
DE 06  DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 14:00 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO DA DELEGACIA
VICE-PRESIDENTE: PROFª. MEIRE BARBOSA
SECRETÁRIOS: GERALDO ATLETA E  BETO 
Vereador AUSENTE: Dr. ALEXANDRE AMARAL, RENATINHO WATANABE, 
EDMO BOFETE, BENGALA E ENIVALDO

ORDEM DO DIA
- Convocação do Diretor de Finanças da Prefeitura Sr. Juracy Lopes Câmara

65ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA
DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 18:00 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO DA DELEGACIA
VICE-PRESIDENTE: PROFª. MEIRE BARBOSA
SECRETÁRIOS: GERALDO ATLETA, EDMO BOFETE E RENATINHO WATA-
NABE 
VEREADORES PRESENTES: DR. ALEXANDRE AMARAL, BENGALA, BETO 
E ENIVALDO

EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO
- Recebimento do projeto de Lei Nº 48, que dispõe sobre autorização para aber-
tura de crédito adicional suplementar;
- Recebimento do projeto de Lei Nº 49, que dispõe sobre autorização para aber-
tura de crédito adicional suplementar;
- Recebimento do projeto de Lei Nº 50, que dispõe sobre autorização para aber-
tura de crédito adicional suplementar;
- Recebimento do projeto de Lei Complementar Nº 01/2018, que ALTERA A LEI 
COMPLEMENTAR Nº 02, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013 3 DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS. 
- Recebimento da Estimativa da Receita para o exercício de 2019.
- Recebimento das respostas dos requerimentos nºs 369, 370, 371, 372, 373, 
374, 375, 376, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388 e 389  de 2018 que 
estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara Municipal.

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES:
- Recebimento das Emendas Nº 1, 2, 3 e 4 ao Projeto de Lei Nº 39/2018,  
QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXE-
CUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO PARA O 
EXERCICIO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

- Recebimento das Emendas Nº 1, 2, 3, 4 e 5  ao Pro-
jeto de Lei Nº 75/2018,  QUE  INSTITUI O PLANO DI-
RETOR PARTICIPATIVO E DA OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS. 
-Recebimento das Emenda Nº 1,  ao Projeto de Lei Nº 43/2018,  QUE  DESAFE-
TA ÁREAS QUE MENCIONA, AUTORIZA SUA PERMUTA COM OUTRAS ÁRE-
AS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Requerimentos
- Requerimento nº 410/2018, de autoria do edil Eduardo da Delegacia, requer 
informações sobre a manutenção da quadra da Escola Municipal Antonio de C. 
Figueiroa;
- Requerimento nº 411/2018, de autoria do edil Eduardo da Delegacia, requer 
informações à Prefeitura e a FIBRIA para ações de manutenção das estradas do 
bairro Areia Branca; 
- Requerimento nº 412/2018, de autoria do edil Eduardo da Delegacia , requer 
informações sobre a possibilidade de colocação de placas com denominação nas 
ruas do bairro areia Branca e atendimento postal pelos correios; 
- Requerimento nº 413/2018, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, que requer 
cópia do relatório de diagnóstico Fundiário fornecido pelo ITESP à Prefeitura; 
- Requerimento nº 414/2018, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer in-
formações sobre reparos nas calçadas da Rua Paulo Dias; 
- Requerimento nº 415/2018, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações 
a vacinação contra sarampo e poliomielite no município; 
- Requerimento nº 416/2018, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações 
sobre manutenção nas portas dos banheiros da Escola Municipal Comendador 
Rodovalho; 
- Requerimento nº 417/2018, de autoria do edil Edmo, requer informações sobre  
a possibilidade de instalação de um telefone direto para o recebimento de suges-
tões e denúncias; 
- Requerimento nº 418/2018, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações 
sobre colocação de mais uma cadeira de rodas no Pronto Socorro do Olidel; 
- Requerimento nº 419/2018, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações 
sobre manutenção urgente na rede elétrica da escola Municipal Comendador Ro-
dovalho;  
- Requerimento nº 420/2018, de autoria do edil Dr. Alexandre, requer informações 
sobre  a manutenção do coreto da  Praça do SESI; 
- Requerimento nº 421/2018, de autoria do edil Eduardo da Delegacia,  requer 
informações sobre implantação de programa de prevenção ao suicídio no muni-
cípio; 
- Requerimento nº 422/2018, de autoria do edil Eduardo da Delegacia, retirado a 
pedido do autor
Indicações
- INDICAÇÃO N.º  96 / 2018, de autoria do edil Edmo Bofete, solicita que seja 
realizada troca das carteiras escolares antigas da Escola Municipal Comendador 
Rodovalho.

LEITURA DO Expediente Recebido de Diversos
- Recebimento do Ofício  C.CCM  nº 1744 do Egrégio Tribunal de Contas do Es-
tado de São Paulo que informa que julgou irregular o pregão presencial 18/2013.

ORDEM DO DIA
- Aprovada a Segunda  Discussão do Projeto Nº 39/2018, que dispõe sobre AS 
DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA 
DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- Aprovada a Discussão Única da Emenda nº 01 ao Projeto Nº 39/2018, que 
dispõe sobre AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI 
ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS, foi aprovada por 9 votos a zero. 
- Aprovada a Discussão Única da Emenda nº 02 ao Projeto Nº 39/2018, que 
dispõe sobre AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI 
ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.
- Aprovada a Discussão Única da Emenda nº 03 ao Projeto Nº 39/2018, que 
dispõe sobre AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI 
ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
- Aprovada a Discussão Única da Emenda nº 04, ao Projeto Nº 39/2018, que 
dispõe sobre AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI 
ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.
- Adiada a discussão única do projeto de lei nº 42/2018, que INSTITUI O PRO-

GRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL – PRF NO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO; 
- Adiada a discussão única  do Projeto de Lei nº 46/2018, que dispõe sobre 
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-
TAR; 
- Adiada a Primeira Discussão do PROJETO DE LEI Nº 43/2018 que DE-
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38 SAFETA ÁREAS QUE MENCIONA, AUTORIZA SUA 
PERMUTA COM OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE 
DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
- Adiada a Primeira Discussão do Projeto de Lei Nº 

75/2017, que INSTITUI O PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS
- Aprovada a    Discussão  Única da Moção Nº 15/2018
- Aprovada a Discussão Única da Moção Nº 16/2018, aprovada por 8 votos a zero

64ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA
DE 27 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 18:00 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO DA DELEGACIA
VICE-PRESIDENTE: PROFª. MEIRE BARBOSA
SECRETÁRIOS: GERALDO ATLETA, EDMO BOFETE E RENATINHO WATA-
NABE 
VEREADORES PRESENTES: DR. ALEXANDRE AMARAL, BENGALA, BETO 
E ENIVALDO

EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO
- Recebimento dos balancetes da receita e despesa do mês de julho de 2018.
- Recebimento das respostas dos requerimentos nºs 359, 360, 361, 362, 363, 
364, 365, 366, 367, 368 de 2018 que estarão disponíveis no portal de transparên-
cia da Câmara Municipal.

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES:
- Recebimento da emenda nº 01/2018 ao PROJETO DE LEI Nº42/2018 que  INS-
TITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL – PRF NO MUNICÍPIO DE 
ALUMÍNIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Requerimentos
- Requerimento nº 399/2018, de autoria do edil Beto, propõe voto de pesar pelo 
falecimento da Senhora Maria da Conceição dos Santos,
- Requerimento nº 400/2018, de autoria do edil Renatinho Watanabe, propõe voto 
de pesar pelo falecimento do Senhor Aparecido Pereira dos Santos. 
- Requerimento nº 401/2018, de autoria do edil Eduardo da Delegacia, requer 
informações sobre o play ground  no Tancão do Itararé; 
- Requerimento nº 402/2018, de autoria do edil Renatinho Watanabe, requer in-
formações sobre implantação de lombada na Rua dos Pinheiros nº 300, no Jar-
dim Olidel, 
- Requerimento nº 403/2018, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações 
à CPFL sobre variações de energia na Rua José Nicolau, no bairro do Itararé,
- Requerimento nº 404/2018, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações 
sobre remoção de árvore na Rua José Nicolau,
- Requerimento nº 405/2018, de autoria do edil Bengala, requer informações so-
bre extensão de iluminação pública no bairro Colibri; 
- Requerimento nº 406/2018, de autoria do edil Bengala, requer informações so-
bre alteração de horários dos ônibus da Jundiá nos bairros Figueiras, Colibris e 
Sinindú;
- Requerimento nº 407/2018, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer in-
formações sobre instalação de lombada na Rua Mato Grosso altura do nº 285, no 
Jardim Progresso, 
- Requerimento nº 408/2018, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer in-
formações sobre instalação de lombada na Rua Mariana nº 184, na Vila Paraíso, 
- Requerimento nº 409/2018, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer in-
formações sobre colocação de iluminação pública na  Rua Mariana próximo à 
Congregação Cristã, na Vila Paraíso

LEITURA DO Expediente Recebido de Diversos
- Recebimento da resposta da Vivo ao requerimento nº 314 de 2018 que estará 
disponível no portal de transparência da Câmara Municipal.

ORDEM DO DIA
- Aprovada a Primeira Discussão do Projeto Nº 39/2018, que dispõe sobre AS 
DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA 
DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
- Adiada a Discussão Única do projeto de Lei nº 13/2017-L, de autoria do edil 
Edmo Bofete.  
- Adiada a Discussão Única do PROJETO DE LEI Nº42/2018 que  INSTITUI O 
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL – PRF NO MUNICÍPIO DE ALUMÍ-
NIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
- Adiada a Primeira Discussão do PROJETO DE LEI Nº 43/2018 que DESAFETA 
ÁREAS QUE MENCIONA, AUTORIZA SUA PERMUTA COM OUTRAS ÁREAS 
DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
- Adiada a Discussão Única do PROJETO DE LEI Nº46/2018 que dispõe so-
bre ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

63ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA

DE 20 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 18:00 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO DA DELEGACIA
VICE-PRESIDENTE: PROFª. MEIRE BARBOSA
SECRETÁRIOS: GERALDO ATLETA, EDMO BOFETE E RENATINHO WATA-
NABE 
VEREADORES PRESENTES: DR. ALEXANDRE AMARAL, BENGALA, BETO 
E ENIVALDO

EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO
- Recebimento dos balancetes da receita e despesa do mês de julho de 2018.
- Recebimento das respostas dos requerimentos nºs 359, 360, 361, 362, 363, 
364, 365, 366, 367, 368 de 2018 que estarão disponíveis no portal de transparên-
cia da Câmara Municipal.

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES:
- Recebimento da emenda nº 01/2018 ao PROJETO DE LEI Nº42/2018 que  INS-
TITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL – PRF NO MUNICÍPIO DE 
ALUMÍNIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Requerimentos
- Requerimento nº 390/2018, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações 
sobre poda de árvores existentes na Rua Gaspar Ricardo. 
- Requerimento nº 391/2018, de autoria do edil Enivaldo, requer informações so-
bre serviços que não foram executados conforme programados. 
- Requerimento nº 392/2018, de autoria do edil Enivaldo, requer informações 
sobre sinalização de solo para deficientes físicos na rua João Guimarães, 115, 
Granja Modelo, sede da Igreja Aba Pai. 
- Requerimento nº 393/2018, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer in-
formações sobre buracos dentro e fora da Escola Municipal Manoel Neto Filho. 
- Requerimento nº 394/2018, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações 
sobre vazamento de esgoto na Estrada Jaziel Ferreira do Prado. 
- Requerimento nº 395/2018, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações 
sobre vazamento de esgoto na Rua Álvaro de Meneses. 
- Requerimento nº 396/2018, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações 
sobre deficiência de iluminação na Escola Municipal Engº. Antônio de Castro Fi-
gueirôa. 
- Requerimento nº 397/2018, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer in-
formações sobre limpeza das galerias no Bairro do Paraíso.
- Requerimento nº 398/2018, de autoria de todos os vereadores, requerem a con-
vocação do Diretor de Finanças

Indicações
- INDICAÇÃO N.º  95/2018, de autoria do edil Edmo Bofete, solicita realizar ope-
ração tapa buracos na Rua José Maria Borges – Vila Industrial.

LEITURA DO Expediente Recebido de Diversos
- Recebimento da resposta da Vivo ao requerimento nº 314 de 2018 que estará 
disponível no portal de transparência da Câmara Municipal.

ORDEM DO DIA
- Rejeitado o VETO Nº 01/2018 DE AUTORIA DO EXECUTIVO, APOSTO total-
mente AO AUTÓGRAFO Nº 2020/18, REFERENTE AO PROJETO DE LEI Nº 
19/2018-L que ESTABELECE CRITÉRIOS À ORDEM CRONOLÓGICA DE PA-
GAMENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- Adiada a Discussão única do projeto de lei nº 03/2018-L que dispõe sobre deno-
minação de logradouro público que especifica
Adiada a Discussão única  do PROJETO DE LEI Nº42/2018 que  INSTITUI O 
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL – PRF NO MUNICÍPIO DE ALUMÍ-
NIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- Aprovada a Discussão única do PROJETO DE LEI Nº 44/2018 que dispõe sobre 
autorização para abertura de crédito adicional suplementar
- Aprovada a Discussão única do PROJETO DE LEI Nº 45/2018 que dispõe sobre 
autorização para abertura de crédito adicional suplementar
- Adiada a Discussão única do PROJETO DE LEI Nº 46/2018 que dispõe sobre 
autorização para abertura de crédito adicional suplementar
- Aprovada a Discussão única do PROJETO DE LEI Nº 47/2018 que dispõe sobre 
autorização para abertura de crédito adicional suplementar
- Adiada a Primeira Discussão do PROJETO DE LEI Nº 43/2018 que DESAFETA 
ÁREAS QUE MENCIONA, AUTORIZA SUA PERMUTA COM OUTRAS ÁREAS 
DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

PARTICIPE DAS SESSÕES 
TODAS AS SEGUNDAS ÀS 18 HORAS!

Rua Hamilton Moratti, 10 - Vila Santa Luzia 
Alumínio – SP -  CEP 18125-000 

Fone: (11) 4715 4700 - CNPJ 58.987.652/0001-41
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