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Distribuição gratuita Orgão Oficial da Prefeitura

L E I  Nº 2.014, DE 02 DE OUTUBRO DE 2018

DESAFETA ÁREAS QUE MENCIONA, AUTORIZA SUA PERMUTA COM OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE 
DO MUNICÍPIO 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.
Art. 1º  Ficam desafetadas de suas primitivas finalidades parte das vias públicas indicadas no parágrafo único 
deste artigo, totalizando uma área de 11.508,59 m² (onze mil, quinhentos e oito metros quadrados e cinquenta 
e nove decímetros quadrados) – Perímetro de 1.405,63m, situadas no bairro Vila Industrial, neste Município de 
Alumínio, tudo conforme planta anexa e memorial descritivo transcrito no parágrafo único deste artigo. 
Parágrafo Único – A área de que trata o “caput” deste artigo compõe-se de 7 (sete) Vias Públicas: Rua Alexandre 
Albuquerque; Avenida Senador José Ermírio de Moraes; Rua Alexandre Brodowshi; Rua Moraes do Rego; Rua 
Hehl; Rua Comendador Rodovalho e Praça Ramos de Azevedo, configuradas na planta anexa e respectivos 
memorial descritivo, os quais, assinados pelo Prefeito e pelo Presidente da Câmara, ficam fazendo parte inte-
grante desta Lei. Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P1, de coordenadas N 7.395.526,18 m. e E 
269.032,22 m., deste, segue com azimute de 113°55'19" e distância de 120,74 m., até o vértice P2, de coorde-
nadas N 7.395.477,22 m. e E 269.142,59 m.; deste, segue com azimute de 69°01'15" e distância de 7,76 m., até 
o vértice P3, de coordenadas N 7.395.480,00 m. e E 269.149,84 m.; deste, segue com azimute de 58°07'09" e 
distância de 5,36 m., até o vértice P4, de coordenadas N 7.395.482,83 m. e E 269.154,39 m.; deste, segue com 
azimute de 35°41'07" e distância de 2,71 m., até o vértice P5, de coordenadas N 7.395.485,03 m. e E 269.155,97 
m.; deste, segue com azimute de 341 °14'29" e distância de 3,92 m., até o vértice P6, de coordenadas N 
7.395.488,74 m. e E 269.154,71 m.; deste, segue com azimute de 71 °09'07" e distância de 10,52 m., até o vér-
tice P7, de coordenadas N 7.395.492,14 m. e E 269.164,67 m.; deste, segue com azimute de 161 °23'04" e dis-
tância de 3,01 m. , até o vértice P8, de coordenadas N 7.395.489,29 m. e E 269.165,63 m.; deste, segue com 
azimute de 121 °35'51" e distância de 3,72 m. , até o vértice P9, de coordenadas N 7.395.487,34 m. e E 
269.168,80 m.; deste, segue com azimute de 96°12'45" e distância de 5,45 m. , até o vértice P10, de coordena-
das N 7.395.486,75 m. e E 269.174,22 m.; deste, segue com azimute de 111 °16'32" e distância de 7,08 m., até 
o vértice P11, de coordenadas N 7.395.484,18 m. e E 269.180,82 m.; deste, segue com azimute de 80°26'21" e 
distância de 72,20 m., até o vértice P12, de coordenadas N 7.395.496,17 m. e E 269.252,01 m.; deste, segue 
com azimute de 191 °00'56" e distância de 2,09 m., até o vértice P13, de coordenadas N 7.395.494,61 m. e E 
269.251,61 m.; deste, segue com azimute de 211 °16'19" e distância de 9,41 m., até o vértice P14, de coordena-
das N 7.395.486,08 m. e E 269.246,73 m.; deste, segue com azimute de 174°41'50" e distância de 5,86 m., até 
o vértice P15, de coordenadas N 7.395.480,25 m. e E 269.247,27 m.; deste, segue com azimute de 213°59'37" 
e distância de 9,70 m., até o vértice P16, de coordenadas N 7.395.472,21 m. e E 269.241,85 m.; deste, segue 
com azimute de 195°57'35" e distância de 2,99 m., até o vértice P17, de coordenadas N 7.395.469,34 m. e E 
269.241,03 m.; deste, segue com azimute de 260°39'25" e distância de 30,84 m., até o vértice P20, de coorde-
nadas N 7.395.464,33 m. e E 269.210,60 m.; deste, segue com azimute de 190°06'38" e distância de 15,84 m., 
até o vértice P21, de coordenadas N 7.395.448,74 m. e E 269.207,82 m.; deste, segue com azimute de 113°58'07" 
e distância de 67,62 m., até o vértice P22, de coordenadas N 7.395.421,27 m. e E 269.269,61 m.; deste, segue 
com azimute de 114°08'12" e distância de 36,10 m., até o vértice P23, de coordenadas N 7.395.406,51 m. e E 
269.302,55 m.; deste, segue com azimute de 114°18'19" e distância de 42,08 m. , até o vértice P24, de coorde-
nadas N 7.395.389,19 m. e E 269.340,90 m.; deste, segue com azimute de 118°05'27" e distância de 12,76 m., 
até o vértice P25, de coordenadas N 7.395.383,18 m. e E 269.352,16 m.; deste, segue com azimute de 123°1 
0'01" e distância de 12,76 m., até o vértice P26, de coordenadas N 7.395.376,20 m. e E 269.362,84 m.; deste, 
segue com azimute de 125°36'09" e distância de 14,38 m. , até o vértice P27, de coordenadas N 7.395.367,83 
m. e E 269.374,53 m.; deste, segue com azimute de 216°44'33" e distância de 9,90 m., até o vértice P28, de 
coordenadas N 7.395.359,90 m. e E 269.368,61 m.; deste, segue com azimute de 306°45'25" e distância de 
27,37 m., até o vértice P29, de coordenadas N 7.395.376,28 m. e E 269.346,68 m.; deste, segue com azimute de 
296°17'02" e distância de 17,32 m. , até o vértice P30, de coordenadas N 7.395.383,95 m. e E 269.331,15 m.; 
deste, segue com azimute de 293°50'49" e distância de 34,70 m., até o vértice P31 , de coordenadas N 
7.395.397,98 m. e E 269.299,41 m.; deste, segue com azimute de 293°59'07" e distância de 121,82 m., até o 
vértice P32, de coordenadas N 7.395.447,50 m. e E 269.188,11 m.; deste, segue com azimute de 238°45'26" e 
distância de 20,07 m., até o vértice P33, de coordenadas N 7.395.437,09 m. e E 269.170,95 m.; deste, segue 
com azimute de 190°02'13" e distância de 57,55 m. , até o vértice P34, de coordenadas N 7.395.380,42 m. e E 
269.160,92 m.; deste, segue com azimute de 99°24'33" e distância de 60,13 m. , até o vértice P35, de coordena-
das N 7.395.370,59 m. e E 269.220,24 m.; deste, segue com azimute de 194°59'06" e distância de 11 ,72 m. , até 
o vértice P36, de coordenadas N 7.395.359,27 m. e E 269.217,21 m.; deste, segue com azimute de 284°55'02" 
e distância de 5,21 m., até o vértice P37, de coordenadas N 7.395.360,61 m. e E 269.212,18 m.; deste, segue 
com azimute de 278°51'53" e distância de 29,79 m., até o vértice P38, de coordenadas N 7.395.365,20 m. e E 
269.182,75 m.; deste, segue com azimute de 272°31'31" e distância de 39,72 m., até o vértice P40, de coorde-
nadas N 7.395.366,95 m. e E 269.143,07 m.; deste, segue com azimute de 269°51'35" e distância de 16,33 m., 
até o vértice P41, de coordenadas N 7.395.366,91 m. e E 269.126,74 m.; deste, segue com azimute de 266°08'50" 
e distância de 26,64 m. , até o vértice P42, de coordenadas N 7.395.365,12 m. e E 269.100,16 m.; deste, segue 
com azimute de 251 °48'54" e distância de 5,80 m., até o vértice P43, de coordenadas N 7.395.363,31 m. e E 

269.094,65 m.; deste, segue com azimute de 301 °01'28" e distância de 16,16 m., até o vértice P44, de coorde-
nadas N 7.395.371,64 m. e E 269.080,80 m.; deste, segue com azimute de 260°14'31" e distância de 3,19 m., até 
o vértice P45, de coordenadas N 7.395.371 ,10 m. e E 269.077,66 m.; deste, segue com azimute de 349°10'58" 
e distância de 5,70 m., até o vértice P46, de coordenadas N 7.395.376,70 m. e E 269.076,59 m.; deste, segue 
com azimute de 79°22'21" e distância de 31 ,61 m. , até o vértice P47, de coordenadas N 7.395.382,53 m. e E 
269.107,66 m.; deste, segue com azimute de 95°48'23" e distância de 41 ,02 m., até o vértice P48, de coordena-
das N 7.395.378,38 m. e E 269.148,47 m.; deste, segue com azimute de 10°01'58" e distância de 60,44 m., até 
o vértice P49, de coordenadas N 7.395.437,90 m. e E 269.159,00 m.; deste, segue com azimute de 323°58'48" 
e distância de 16,99 m. , até o vértice P50, de coordenadas N 7.395.451,64 m. e E 269.149,01 m.; deste, segue 
com azimute de 304°18'13" e distância de 3,89 m., até o vértice P51 , de coordenadas N 7.395.453,83 m. e E 
269.145,80 m.; deste, segue com azimute de 275°46'10" e distância de 3,88 m., até o vértice P52, de coordena-
das N 7.395.454,22 m. e E 269.141,94 m.; deste, segue com azimute de 259°21'42" e distância de 56,71 m., até 
o vértice P53, de coordenadas N 7.395.443,75 m. e E 269.086,20 m.; deste, segue com azimute de 284°11'28" e 
distância de 2,69 m., até o vértice P54, de coordenadas N 7.395.444,41 m. e E 269.083,59 m.; deste, segue com 
azimute de 290°31'30" e distância de 12,92 m. , até o vértice P55, de coordenadas N 7.395.448,94 m. e E 
269.071,49 m.; deste, segue com azimute de 271 °19'12" e distância de 8,68 m. , até o vértice P56, de coorde-
nadas N 7.395.449,14 m. e E 269.062,81 m.; deste, segue com azimute de 349°37'02" e distância de 18,42 m., 
até o vértice P57, de coordenadas N 7.395.467,26 m. e E 269.059,49 m.; deste, segue com azimute de 79°15'39" 
e distância de 33,86 m., até o vértice P58, de coordenadas N 7.395.473,57 m. e E 269.092,76 m.; deste, segue 
com azimute de 55°05'17" e distância de 4,68 m., até o vértice P59, de coordenadas N 7.395.476,25 m. e E 
269.096,60 m.; deste, segue com azimute de 6°36'36" e distância de 4,69 m. , até o vértice P60, de coordenadas 
N 7.395.480,91 m. e E 269.097,14 m.; deste, segue com azimute de 318°12'14" e distância de 4,68 m., até o 
vértice P61 , de coordenadas N 7.395.484,40 m. e E 269.094,02 m.; deste, segue com azimute de 293°59'05" e 
distância de 73,41 m., até o vértice P62, de coordenadas N 7.395.514,24 m. e E 269.026,95 m.; deste, segue 
com azimute de 23°48'55" e distância de 13,05 m., até o vértice P1 , de coordenadas N 7.395.526,18 m. e E 
269.032,22 m.; ponto inicial da descrição deste perímetro.
Art. 2º  Fica o Poder Executivo, face ao inegável interesse público, autorizado a proceder permuta das áreas in-
dicadas no artigo anterior com uma área de propriedade da Companhia Brasileira de Alumínio (“CBA”), medindo 
180.176,71 m2 (cento e oitenta mil, cento e setenta e seis  metros quadrados e setenta e um decímetros quadra-
dos) – 18,01 hectares, Fazenda Pantojo, situada na Estrada Irineu de Rezende, área esta a ser desmembrada de 
área maior, objeto da Transcrição nº 7.136, junto ao Ofício de Registro de Imóveis de São Roque, conforme plan-
ta anexa e memorial descritivo constante no parágrafo único deste artigo, onde será implantado, pela Prefeitura, 
o Distrito Industrial de Alumínio, visando buscar investimentos industriais para o desenvolvimento do Município.
Parágrafo Único – A área de que trata o “caput” deste artigo inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 
AOE-P-0840, de coordenadas N 7.396.644,71 m. e E 270.922,19 m., deste, segue com azimute de 131 °38'47" 
e distância de 33,12 m., até o vértice AOE-P-0841, de coordenadas N 7.396.622,70 m. e E 270.946,94 m.; 
deste, segue com azimute de 165°56'25" e distância de 11 ,86 m., até o vértice AOE-P-0842, de coordena-
das N 7.396.611,20 m. e E 270.949,82 m.; deste, segue com azimute de 17r 18'31" e distância de 24,28 m. , 
até o vértice AOE-P-0843, de coordenadas N 7.396.586,95 m. e E 270.950,96 m.; deste, segue com azimu-
te de 198°55'43" e distância de 19,45 m., até o vértice AOE-P-0844, de coordenadas N 7.396.568,55 m. e E 
270.944,65 m.; deste, segue com azimute de 132°11 '01" e distância de 14,53 m., até o vértice AOE-P-0845, 
de coordenadas N 7.396.558,79 m. e E 270.955,42 m.; deste, segue com azimute de 109°41'37" e distância de 
6,77 m. , até o vértice AOE-P-0846, de coordenadas N 7.396.556,51 m. e E 270.961,79 m.; deste, segue com 
azimute de 105°10'00" e distância de 7,38 m., até o vértice AOE-P-0847, de coordenadas N 7.396.554,58 m. e 
E 270.968,91 m.; deste, segue com azimute de 69°16'59" e distância de 25,02 m., até o vértice AOE-P-0848 , 
de coordenadas N 7.396.563,43 m. e E 270.992,31 m.; deste, segue com azimute de 90°27'35" e distância de 
13,71 m., até o vértice AOE-P- 0849, de coordenadas N 7.396.563,32 m. e E 271.006,02 m.; deste, segue com 
azimute de 123°32'21 " e distância de 12,63 m., até o vértice AOE-P-0850, de coordenadas N 7.396.556,34 m. e 
E 271.016,55 m.; deste, segue com azimute de 144°04'13" e distância de 21 ,57 m. , até o vértice AOE-P-0851 , 
de coordenadas N 7.396.538,87 m. e E 271.029,21 m.; deste, segue com azimute de 174°13'45" e distância de 
16,11 m., até o vértice AOE-P-0852, de coordenadas N 7.396.522,84 m. e E 271.030,83 m.; deste, segue com 
azimute de 171 °12'04" e distância de 9,94 m., até o vértice AOE-P-0853, de coordenadas N 7.396.513,02 m. e 
E 271.032,35 m.; deste, segue com azimute de 110°21 '07" e distância de 19,38 m. , até o vértice AOE-P-0854, 
de coordenadas N 7.396.506,28 m. e E 271.050,52 m.; deste, segue com azimute de 126°12'43" e distância de 
6,62 m., até o vértice AOE-P-0855, de coordenadas N 7.396.502,37 m. e E 271.055,86 m.; deste, segue com 
azimute de 138°26'35" e distância de 22,96 m., até o vértice AOE-P-0856, de coordenadas N 7.396.485,19 m. e 
E 271.071,09 m.; deste, segue com azimute de 141 °08'12" e distância de 16,27 m., até o vértice AOE-P-0857, 
de coordenadas N 7.396.472,52 m. e E 271.081,30 m.; deste, segue com azimute de 142°32'10" e distância de 
18,33 m., até o vértice AOE-P-0858, de coordenadas N 7.396.457,97 m. e E 271.092,45 m.; deste, segue com 
azimute de 130°32'33" e distância de 15,07 m. , até o vértice FPT1, de coordenadas N 7.396.448,18 m. e E 
271.103,90 m.; deste, segue com azimute de 125°54'08" e distância de 12,79 m., até o vértice FPT2, de coorde-
nadas N 7.396.440,68 m. e E 271.114,26 m.; deste, segue com azimute de 157°50'01" e distância de 3,79 m., até 
o vértice FPT3, de coordenadas N 7.396.437,17 m. e E 271.115,69m.; deste, segue com azimute de 153°36'18" 
e distância de 4,52 m., até o vértice FPT4, de coordenadas N 7.396.433,12 m. e E 271.117,70 m.; deste, segue 
com azimute de 138°09'50" e distância de 4,23 m., até o vértice AOE-P-0758, de coordenadas N 7.396.429,97 m. 
e E 271.120,52 m.; deste, segue com azimute de 180°45'06" e distância de 22,10 m., até o vértice AOE-P-0759, 
de coordenadas N 7.396.407,87 m. e E 271.120,23 m.; deste, segue com azimute de 17º 13'33" e distância de 
47,73 m., até o vértice AOE-P-0760, de coordenadas N 7.396.360,20 m. e E 271.122,54 m.; deste, segue com 
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Expediente
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 instituído, no Município de Alumínio, Estado de São Paulo, o Programa de Recuperação Fiscal – PRF, 
destinado a oferecer aos devedores da fazenda pública condições especiais para a regularização dos créditos 
tributários e não tributários inscritos na Dívida Ativa do município até 31 de dezembro de 2017.
§ 1º Entende-se por crédito municipal o valor do principal, acrescido de atualização monetária, da multa e juros de 
mora, conforme a legislação vigente.
§ 2º Os créditos abrangidos pela presente lei incluem aqueles em execução fiscal ou objeto de discussão judicial, 
em razão de créditos constituídos e exigíveis.
Art. 2º O PRF será administrado pelo Departamento Municipal de Finanças, no que diz respeito aos créditos inscri-
tos em Dívida Ativa e não encaminhados à execução fiscal, e pelo Departamento Municipal dos Negócios Jurídicos, 
para os débitos já inscritos e executados judicialmente.
Art. 3º Poderão ser incluídos no PRF eventuais saldos de parcelamentos anteriores, ainda que em andamento.
Art. 4º Não poderão ser incluídos no PRF débitos de órgãos da própria administração, fundações e autarquias, bem 
como os relativos a preços, concessões ou contratos públicos.
Art. 5º Os interessados poderão aderir ao PRF mediante requerimento a ser apresentado até o dia 30 de novembro 
de 2018.
Art. 6º As condições especiais disponibilizadas àqueles que aderirem ao PRF consistirão na opção de uma das 
seguintes formas e condições de pagamento dos créditos:
I – à vista será concedido desconto de 95% (noventa e cinco por cento) na multa de mora e nos juros moratórios;
II – em até 06 (seis) parcelas será necessário pagar, a título de entrada, o montante de 10% (dez por cento) do valor 
total do débito, com desconto de 80% (oitenta por cento) na multa de mora e nos juros moratórios;
III – em até 12 (doze) parcelas será necessário pagar, a título de entrada, o montante de 10% (dez por cento) do 
valor total do débito, com desconto de 65% (sessenta e cinco por cento) na multa de mora e nos juros moratórios;
IV – em até 24 (vinte e quatro) parcelas será necessário pagar, a título de entrada, o montante de 10% (dez por cen-
to) do valor total do débito, com desconto de 50% (cinquenta por cento) na multa de mora e nos juros moratórios;
V – em até 36 (trinta e seis) parcelas será necessário pagar, a título de entrada, o montante de 10% (dez por cento) 
do valor total do débito, com desconto de 35% (trinta e cinco por cento) na multa de mora e nos juros moratórios;
§ 1º Entende-se por valor total do débito para fins do cálculo da entrada das hipóteses dos incisos II a IV, deste 
artigo, o valor consolidado nos termos do § 1º do art. 7º, já apurado com os descontos previstos, após a escolha 
da forma de pagamento.
§ 2º Observado o percentual mínimo estabelecido nos incisos II a IV do caput deste artigo, o valor:
I – da primeira parcela, não poderá ser inferior ao valor das demais parcelas;
II – de cada parcela mensal não poderá ser inferior a:
a) R$ 50,00 (cinquenta reais) para pessoas físicas; e
b) R$ 100,00 (cem reais) para pessoas jurídicas.
§ 3º Excepcionalmente, o número de parcelas previsto no caput deste artigo poderá ser ampliado, e o valor mínimo 
de cada parcela, previsto no inciso II do § 2º deste artigo, poderá ser desprezado, caso o devedor comprove não 
possuir condições econômicas para assumir qualquer das opções de pagamento e esteja inscrito no Cadastro 
Único de Assistência Social, com parecer do Departamento de Desenvolvimento Social.
§ 4º Após a validação do acordo, nos termos do art. 10, I, desta lei, o atraso no pagamento de qualquer parcela, 
relativamente a ela, acarretará na aplicação dos acréscimos decorrentes da mora previstos na legislação municipal.
Art. 7º O montante passível de parcelamento corresponderá ao valor consolidado dos créditos municipais na data 
da formalização da adesão ao programa.
§ 1º Entende-se por valor consolidado o valor do crédito municipal, referido no § 1º do art. 1º desta lei, acrescido 
das despesas processuais e de honorários advocatícios, à exceção das custas processuais, que deverão ser qui-
tadas pelo interessado diretamente junto ao Poder Judiciário.
§ 2º Quando da emissão do carnê e/ou guia para pagamento será acrescido o valor do preço público relativo ao 
expediente, conforme estabelecido em decreto.
Art. 8º A adesão ao PRF implica:
I – na desistência automática dos parcelamentos anteriormente concedidos, ainda que estejam com os pagamen-
tos em dia;
II – na aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta lei, e constitui confissão irrevogável 
e irretratável da dívida relativa aos débitos tributários e não tributários nele incluídos, com reconhecimento expres-
so da certeza e liquidez do crédito correspondente, produzindo os efeitos previstos no art. 174, parágrafo único, 
inciso IV, do Código Tributário Nacional; e
III – na desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se 
fundam nos autos judiciais respectivos, bem como a desistência de eventuais impugnações, defesas e recursos 
apresentados no âmbito administrativo.
Art. 9º A fruição dos descontos previstos nesta lei, na forma e prazo nela regulados, não confere direito à restituição 
ou devolução de valores, ainda que de importância já paga, a qualquer título e a qualquer tempo.
Art. 10 A adesão de que trata o art. 5º fica condicionada a:
I – assinatura de Termo de Acordo e Confissão de Dívida e recolhimento da primeira parcela;
II – comprovação do pagamento das custas processuais, quando for o caso;
III – desistência expressa e irrevogável de qualquer recurso administrativo, embargos à execução fiscal ou ação 
judicial eventualmente existente, relativas aos créditos tributários ou não tributários incluídos no programa.
Parágrafo único. O parcelamento sujeita, ainda, o devedor:
I – a efetuar o recolhimento da parcela única, prevista no inciso I do "caput" do art. 6º, até o 2º dia útil ao da cele-
bração do acordo; e
II – a dar início ao pagamento da 1ª parcela, previstas nos incisos II a VI do "caput" do art. 6º, até o 2º dia útil da 
data da celebração do parcelamento.
Art. 11 A adesão ao PRF acarretará a suspensão das execuções fiscais destinadas à cobrança do crédito parcela-
do, pelo prazo do parcelamento a que se obrigou o devedor.
§ 1º Liquidado o parcelamento nos termos desta lei, o Município informará o fato ao juízo da execução fiscal e 
requererá a sua extinção.
§ 2º O levantamento, pelo executado, de eventuais depósitos judiciais, penhoras ou garantias efetivadas no proces-
so de execução fiscal, somente ocorrerá após a plena quitação da dívida incluída no PRF.
Art. 12 A adesão ao Programa de que trata esta lei não acarreta a homologação, pelo Fisco, dos valores decla-
rados pelo contribuinte, e tampouco renúncia ao direito de apurar a exatidão dos créditos tributários incluídos no 
programa.
Parágrafo único. O ingresso no PRF não desobriga o sujeito passivo do pagamento regular dos tributos municipais, 
cujo vencimento seja posterior à data da adesão ao programa.
Art. 13 O interessado será excluído do PRF, sem notificação prévia, se verificada alguma das seguintes ocorrên-
cias:
I – inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta lei ou das condições contidas no Termo de 
Acordo e Confissão de Dívida;
II – pela inadimplência de 02 (duas) parcelas, consecutivas ou não;
III – a inadimplência por mais de 92 (noventa e dois) dias em quaisquer das parcelas, exceto a primeira;
IV – se, na data de exigibilidade da última parcela, ainda houver parcela inadimplida;
V – recuperação judicial, decretação de falência ou extinção pela liquidação da pessoa jurídica;
VI – cisão da pessoa jurídica, exceto se a sociedade nova, oriunda da cisão, ou aquela que incorporar a parte do 
patrimônio assumir solidariamente com a cindida as obrigações do PRF.
§ 1º - Após a efetivação da notificação prevista no caput, pessoalmente ou por edital, que somente será cabível 
quando não se conseguir notificar da outra maneira, o interessado terá o prazo de cinco (5) dias para manifestar 
sua justificativa por escrito.
§ 2º - Recusada ou não apresentada a justificativa, a exclusão do PRF se concretizará nos termos do disposto no 
caput.
§ 3º - Caso aceita a justificativa o cumprimento do PRF se dará a partir da ocorrência da notificação
Art. 14 A exclusão do interessado do PRF implicará:
I – na perda de todos os benefícios concedidos por esta lei;
II – no restabelecimento, em relação ao montante dos créditos confessados e ainda não pagos, dos acréscimos 
legais decorrentes da mora, na forma da legislação aplicável, incidentes a partir da data da exigibilidade dos res-

pectivos créditos; e,
III – na cobrança, judicial ou extrajudicial, do crédito em aberto, ou no prosseguimento da execução fiscal.
Art. 15 O reingresso do devedor no PRF somente será admitido mediante o pagamento de 30% (trinta por 
cento) do valor consolidado, por ocasião do recolhimento da parcela única ou primeira, do novo ajuste, que 
deverá ser recolhida no prazo estabelecido no inciso I do parágrafo único do art. 10 desta lei.
Art. 16 O PRF não configura novação, prevista no inciso I do art. 360 do Código Civil.
Art. 17 As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, 

azimute de 182°40'05" e distância de 26,21 m., até o vértice AOE-P-0761 , de coordenadas N 7.396.334,02 m. 
e E 271.121,32 m.; deste, segue com azimute de 20º 13'18" e distância de 18,74 m. , até o vértice AOE-P-0762, 
de coordenadas N 7.396.317,36 m. e E 271.112,75 m.; deste, segue com azimute de 21º 13'08" e distância de 
6,89 m., até o vértice AOE-P-0763, de coordenadas N 7.396.311,87 m. e E 271.108,58 m.; deste, segue com 
azimute de 246°48'02" e distância de 175,36 m., até o vértice AOE-P-0764, de coordenadas N 7.396.242,79 m. e 
E 270.947,40 m.; deste, segue com azimute de 244°50'43" e distância de 60,32 m., até o vértice AOE-P-0765, de 
coordenadas N 7.396.217,15 m. e E 270.892,80 m.; deste, segue com azimute de 243°00'58" e distância de 109,51 
m., até o vértice AOE-P-0766, de coordenadas N 7.396.167,46 m. e E 270.795,21 m.; deste, segue com azimute de 
245°09'10" e distância de 69,97 m., até o vértice AOE-P-0767, de coordenadas N 7.396.138,06 m. e E 270.731,72 
m.; deste, segue com azimute de 243°11 '48" e distância de 60,21 m. , até o vértice AOE-P-0768, de coordenadas 
N 7.396.110,91 m. e E 270.677,98 m.; deste, segue com azimute de 341 °49'55" e distância de 315,52 m., até o 
vértice FPT5, de coordenadas N 7.396.410,70 m. e E 270.579,60 m.; deste, segue com azimute de 340°11 '32" e 
distância de 100,30 m., até o vértice AOE-P-0822, de coordenadas N 7.396.505,07 m. e E 270.545,61 m.; deste, se-
gue com azimute de 63°01 '29" e distância de 21,75 m. , até o vértice AOE-P-0823, de coordenadas N 7.396.514,93 
m. e E 270.564,99 m.; deste, segue com azimute de 90°15'37" e distância de 35,22 m. , até o vértice AOE-P-0824, 
de coordenadas N 7.396.514,77 m. e E 270.600,21 m.; deste, segue com azimute de 92°15'26" e distância de 24,63 
m. , até o vértice AOE-P- 0825, de coordenadas N 7.396.513,80 m. e E 270.624,82 m.; deste, segue com azimute 
de 80°08'47" e distância de 13,97 m., até o vértice AOE-P-0826, de coordenadas N 7.396.516,19 m. e E 270.638,58 
m.; deste, segue com azimute de 39°11'35" e distância de 28,86 m., até o vértice AOE-P-0827, de coordenadas N 
7.396.538,56 m. e E 270.656,82 m.; deste, segue com azimute de 4º46'32" e distância de 17,23 m., até o vértice 
AOE-P-0828, de coordenadas N 7.396.550,14 m. e E 270.669,58 m.; deste, segue com azimute de 100°33'27" e 
distância de 13,59 m., até o vértice AOE-P-0829, de coordenadas N 7.396.547,65 m. e E 270.682,94 m.; deste, se-
gue com azimute de 113°27'30" e distância de 14,19 m., até o vértice AOE-P-0830, de coordenadas N 7.396.542,00 
m. e E 270.695,96 m.; deste, segue com azimute de 73°27'29" e distância de 31,40 m., até o vértice AOE-P-0831 , 
de coordenadas N 7.396.550,94 m. e E 270.726,06 m.; deste, segue com azimute de 68°09'51" e distância de 27,72 
m., até o vértice AOE-P-0832 , de coordenadas N 7.396.561,25 m. e E 270.751,79 m.; deste, segue com azimute de 
78°00'37" e distância de 13,72 m. , até o vértice AOE-P- 0833, de coordenadas N 7.396.564,10 m. e E 270.765,21 
m.; deste, segue com azimute de 76°48'34" e distância de 13,15 m., até o vértice AOE-P-0834, de coordenadas N 
7.396.567,10 m. e E 270.778,01 m.; deste, segue com azimute de 4º 24'30" e distância de 39,88 m., até o vértice 
AOE-P-0835, de coordenadas N 7.396.594,09 m. e E 270.807,37 m.; deste, segue com azimute de 64°03'48" e dis-
tância de 17,54 m., até o vértice AOE-P-0836, de coordenadas N 7.396.601,76 m. e E 270.823,14 m.; deste, segue 
com azimute de 79°09'52" e distância de 17,29 m., até o vértice AOE-P-0837, de coordenadas N 7.396.605,01 m. 
e E 270.840,12 m.; deste, segue com azimute de 75°19'06" e distância de 27,34 m., até o vértice AOE-P-0838, de 
coordenadas N 7.396.611,94 m. e E 270.866,57 m.; deste, segue com azimute de 54°56'44" e distância de 34,57 
m., até o vértice AOE-P-0839, de coordenadas N 7.396.631,80 m. e E 270.894,87 m.; deste, segue com azimute de 
64°42'01 " e distância de 30,22 m., até o vértice AOE-P-0840, de coordenadas N 7.396.644,71 m. e E 270.922,19 
m.; ponto inicial da descrição deste perímetro.
Art. 3º CBA deverá proceder imediatamente, após aprovação da presente Lei, o desmembramento da área dada 
em permuta, individualizando-a para a Prefeitura.
Art. 4º    A permuta será feita por equivalência de valores entre os bens permutados, sem qualquer pagamento 
entre os permutantes.
Art. 5º  A escritura pública de permuta será celebrada após a conclusão do desmembramento da área da CBA, na 
forma do art. 108 do Código Civil.
Parágrafo único: O Poder Executivo fica autorizado a assinar todos os documentos necessários para implementar 
o previsto nesta Lei.
Art. 6º  As áreas objeto da desafetação e permuta, já vistoriadas, serão recebidas no estado em que se encontram, 
cabendo exclusivamente a cada recebedor a obrigação para remoções, limpeza, obras e serviços de qualquer 
natureza às suas expensas. 
Art. 7º As obras de infraestrutura e sinalização viária exigidas pela mudança do fluxo de trágego, decorrentes da 
desafetação e permuta, constituem obrigação da Companha Brasileira de Alumínio. 
§ 1º – As obras de infraestrutura são:
I – recapeamento ou “tapa buracos”;
II – sinalização viária e de denominação de logradouros;
§ 2º - Será garantido o acesso de todos os funcionários por controle específico em pontos entre a confluência da 
Rua Gabriel da Silva Dias com a Avenida Paula Souza e, também na Avenida Moraes do Rego.
 § 3º - As obrigações também se estendem aos pontos de ônibus e quiosques de comércios localizados nos logra-
douros citados no parágrafo anterior e rotatória específica na Avenida Moraes do Rego.
Art. 8º A transação imobiliária de que trata esta Lei será precedida de Instrumento de Transmissão de posse da 
qual constarão obrigatoriamente, as condições previstas nesta lei e outras que o interesse público exigir, tais como:
I-Licenciamento e supressão da vegetação, a destoca e a demarcação da área, observando a incidência de pre-
servação permanente;
II-Todas as despesas com os atos translativos e registro respectivos são de exclusivas expensas da CBA – Com-
panhia Brasileira de Alumínio;
III-Todas as despesas com a regularização dos títulos de propriedade da área, como descrição da área total e fra-
ção pelo sistema georeferenciado, são de exclusiva responsabilidade da CBA- Companhia Brasileira de Alumínio;
IV-A CBA – Companha Brasileira de Alumínio obriga-se a apresentar, até a data da celebração da transação de que 
trata esta Lei, instrumento de transmissão de posse para o município da área objeto de permuta.
Art. 9º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua  publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 02 de outubro de 2018.

ANTONIO PIASSENTINI- refeito Municipal

RODOLPHO BARRETO MIGUEL RODRIGUES - Diretor do Departamento Municipal de Planejamento e 
Obras
Registrada e Publicada na Prefeitura em 02/10/2018

L E I  Nº 2.015, DE 02 DE OUTUBRO DE 2018
INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL – PRF NO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO, E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.
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3consignadas no orçamento em vigor.
Art. 18 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 02 de outubro de 2018.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

JURACY LOPES CÂMARA - Diretor de Departamento Municipal de Finanças
Registrada e Publicada na Prefeitura em 02/10/2018

Termo de Confissão de Dívida
Alumínio, ___ de ____________ de 2018.
Identificação; Código: Cadastro: Confissão: Nome: CNPJ / CPF: Endereço: Bairro: Município: /SP; CEP: Reque-
rente: CNPJ / CPF: R.G.: Endereço Requerente: Quantidade de Parcelas: Primeira Parcela com Vencimento em:
Última Parcela com vencimento em: Valor Total R$ ; Dívidas Confessadas: Referência; Origens:

Requerimento / Termo de Parcelamento / Confissão de Débito
Clausula 1ª – O Contribuinte, acima identificado, desejando usufruir dos benefícios fiscais previstos na Lei nº 
_____, de ___ de ____ de 2018, Reconhece e Se Confessa devedor, em caráter irrevogável e irretratável, da 
Fazenda do Município de Alumínio, da importância de R$ ______, conforme demonstrativo da Divida em anexo.
Clausula 2ª – A importância ora confessada, apurada e registrada, respectivamente, no processo e na certidão de 
Dívida Ativa (CDA).
Clausula 3ª – Para liquidação do Débito fiscal confessado, o Contribuinte requer o seu pagamento em ____ par-
celas mensais e sucessivas, de igual valor, correspondendo, cada uma delas, a importância de R$ _____, sendo 
que a primeira deverá ser paga na data do deferimento deste pedido e as demais no mesmo dia dos meses sub-
sequentes.
Clausula 4ª – O Contribuinte concorda desde já que, com o ato de deferimento deste pedido, considera-se forma-
lizado o acordo de parcelamento do débito fiscal neste próprio instrumento, obrigando-se as partes a cumprir as 
condições ora pactuadas.
Clausula 5ª – Para garantia do cumprimento da obrigação ora assumida, o Contribuinte dá, em caução, uma Nota 
Promissória no valor total do débito parcelado, devidamente avalizada e com vencimento coincidente com o da 
última prestação do parcelamento.
Parágrafo único. Quando a garantia exigida para deferir o parcelamento consistir em hipoteca, caberá a Fazenda 
Pública cuidar de providenciar a competente Escritura Pública de Constituição da Garantia de Hipoteca de débitos 
fiscais. Neste caso, este item quinto deverá apenas mencionar a existência da referida garantia hipotecaria.
Clausula 6ª – Nos termos previstos na legislação concessiva do beneficio fiscal, o Contribuinte deverá efetuar 
pagamento das parcelas por meio de boletos de cobrança bancária, emitidos pela Fazenda Pública e entregues no 
ato de assinatura deste Termo.
Clausula 7ª – No caso de atraso no pagamento das parcelas, serão devidos juros de mora equivalentes a 0,5% 
(meio por cento), acumulada mensalmente, contados da data do vencimento da parcela até a data do seu efeito 
pagamento, acrescidos de multa não superior a 2% (Dois por cento).
Clausula 8ª – O atraso superior a 92 (noventa e dois) dias no pagamento do boleto de cobrança emitido na forma 
do art. 2º da Lei determinará o vencimento extraordinário da integralidade do débito, sem prejuízo das demais pro-
vidências legais, inclusive com o imediato protesto extrajudicial do débito por falta de pagamento.
Clausula 9ª – Decorridos 30 (trinta) dias do protesto e perdurando o inadimplemento, o Contribuinte perderá os 
benefícios fiscais concedidos pela lei e por este instrumento, hipótese em que se exigirá o recolhimento imediato do 
saldo remanescente do débito fiscal, de uma só vez, acrescido dos valores dispensados devidamente atualizados 
e com aplicação dos acréscimos moratórios previstos na legislação.
Clausula 10 – Fica eleito o Foro da Comarca de Mairinque para dirimir quaisquer controvérsias originárias desse 
instrumento.
E, para que possa produzir seus efeitos jurídicos e legais, o Contribuinte firma o presente instrumento em via 
única, que somente passa a ter vigência como Acordo de Parcelamento dos Débitos Fiscais, após assinado pelo 
representante da Fazenda Pública Municipal, deferindo o pedido de parcelamento. Assinatura do Contribuinte: De 
acordo em: _____/_____/_____  
Anexo II - Nota Promissória
Nº __________  Valor R$_____________________________
Em ___/_____/_____, pagarei por esta única via de Nota Promissória à Prefeitura Municipal de Alumínio, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 58.987.629/0001-57, ou a sua ordem, a quantia de R$ _______________ em moeda corrente 
deste país, pagável em Alumínio – SP.
Emitente: _______CPF/MF nº ______________RG nº ________Endereço: ______________________________
Assinatura

Relatório de Impacto Orçamentário-financeiro
Objetivo: Elevar a arrecadação da Dívida Ativa tributária e não tributária
Incentivos: Redução de multa e juros sobre o principal
Período de vigência: Da promulgação da lei até 30/11/2018
Considerando a previsão do art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000, que exige estimativa de impacto orçamen-
tário-financeiro no exercício em que ocorrerem renúncia de receita, apresentamos o presente para informar aos 
nobres vereadores as condições fiscais do município para a proposta indicada.
Não houve contabilização de receita com multa e juros, de forma segregada, nos últimos anos. Os valores foram 
contabilizados juntamente com a multa e juros dos tributos, sem distinção dos montantes referentes ao pagamento 
em decorrência de atraso ou de créditos inscritos na Dívida Ativa.
Arrecadação recente da Dívida Ativa e com multa e juros da Dívida Ativa

Fonte: Balancetes da Receita, Prefeitura Municipal de Alumínio. Elaboração: Geo Brasilis, 2015.

Assim, assume-se que a renúncia estimada para o exercício de 2018 e seguintes é de R$ 5.000,00 anuais, 
com impacto reduzido na previsão orçamentária vigente.

Estimativa de Impacto Orçamentário-financeiro (Art. 14 da Lei Complementar 
nº 101/2000)

Elaboração: Geo Brasilis, 2015.

Os orçamentos previstos para 2019 e 2020 consideraram elevação de 4,5% sobre o valor de 2018, índice de infla-
ção estabelecido como meta pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil.
A perda de receita será compensada pelo crescimento previsto na arrecadação dos créditos inscritos na Dívida 
Ativa, em montante superior a R$ 100.000,00 nos três exercícios considerados. Este valor justifica o incentivo con-
cedido, e não oferece riscos às metas fiscais indicadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Medidas de compensação (Inciso II do art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000)

Elaboração: Geo Brasilis, 2015.

Como demonstrado, para uma redução de R$ 15.000,00, em três anos, o município pretende arrecadar R$ 
100.807,39, no mesmo período.

Assim sendo, declaramos que a redução de multa e juros sugeridas dispõe de suficiente dotação e de firme e con-
sistente expectativa de suporte de caixa, conformando-se às orientações do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias.
Alumínio, 02 de agosto de 2018.
Juracy Lopes Câmara  Antonio Piassentini

D E C R E T O  Nº 1.940 DE 28 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$ 438.000,00 (quatrocentos 
e trinta e oito mil reais), para suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente:
02.00.00 –  PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO   
02.11.00  -  DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.11.02- FUNDEB
Atividade: 12.361.0203.2.033– Gestão de Pessoas da Unidade com recursos do FUNDEB
Elemento de Despesa: 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixa pessoa civil
ficha nº 202...........................................................................................................  R$   338.000,00
Elemento de Despesa: 3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais
ficha nº 205...........................................................................................................  R$   100.000,00
TOTAL ....................................................................................................R$   438.000,00
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   
02.11.00  -  DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.11.02- FUNDEB
Atividade: 12.365.0203.2.033– Gestão de Pessoas da Unidade com recursos do FUNDEB
Elemento de Despesa: 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixa pessoa civil
ficha nº 203................................................................................................. ........  R$    170.000,00
Elemento de Despesa: 3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais
ficha nº 206...........................................................................................................  R$   168.000,00
Atividade: 12.367.0203.2.033– Gestão de Pessoas da Unidade com recursos do FUNDEB
Elemento de Despesa: 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixa pessoa civil
ficha nº 204................................................................................................. ........  R$    100.000,00
TOTAL ....................................................................................................R$   438.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 28 de setembro de 2018.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

JURACY LOPES CÂMARA - Diretor do Departamento Municipal de Finanças
Registrado e Publicado na Prefeitura em 28/09/2018

D E C R E T O Nº 1941 DE 09 DE OUTUBRO DE 2018.
PROMOVE A CONTENÇÃO DE DESPESAS E GASTOS NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NO ÂMBITO DO 
PODER EXECUTIVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, e tendo em vista a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, 
Considerando a necessidade da Prefeitura de promover medidas que visem a contenção de despesas, a fim de 
ajustá-las ao fluxo financeiro da Fazenda Municipal, em face da efetiva queda na arrecadação tributária do Muni-
cípio, em especial a verificada no repasse do ICMS. Considerando que a boa gestão dos ingressos financeiros é 
prática fundamental no Regime de Responsabilidade Fiscal, Considerando que compete ao Executivo limitar os 
gastos públicos, bem como executar um rígido controle dos mesmos com exceção das despesas obrigatórias de 
caráter continuado, previstas em Lei, Considerando que todos os esforços para redução das despesas já vem 
sendo implementados pela Administração, Considerando ainda que todos os órgãos e entidades municipais devem 
participar do esforço conjunto de redução de gastos públicos, com a finalidade de garantir condições para a reali-
zação de investimentos indispensáveis ao desenvolvimento do Município, DECRETA:
Art. 1º - Os órgãos da administração pública municipal, para maior controle dos gastos públicos, deverão a partir 

desta data, e até o encerramento do corrente exercício, seguir as determinações emanadas do presente ato, 
bem como das Legislações Federal e Municipal que regem a matéria.
Art. 2º - As despesas, adiante especificadas, dos órgãos e entidades da Administração Pública direta e indi-
reta, no exercício de 2018, observarão as diretrizes e restrições constantes deste decreto.
Art. 3º – Os Departamentos Municipais, através de seus respectivos gestores, ficam obrigados a prover a 
redução de 40% (quarenta por cento) nas despesas de custeio e com material de consumo em geral. 

Decretos
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4 Artigo 4º - Ficam suspensas, as despesas relativas:
I - a toda e qualquer compra direta, por dispensa ou inexigibilidade de licita-
ção;
II - a novos contratos de locação de imóveis e de prestação de serviços;
III - à celebração de termos aditivos que impliquem acréscimo de objeto no 

tocante a contratos de compras e de prestação de serviços, exceto, e desde que devidamente justificados, os 
relativos a obras;
IV – a revisão e reajuste de valores dos contratos administrativos, casos em que, se necessários, serão reajustados 
a partir da data devida e pagos no orçamento do exercício vindouro;
V – a contratação de pessoal e pagamento de horas extras;
VI – a inclusão de novos beneficiários no plano de carreira;
VII - a realização de todo e qualquer evento, participação em eventos ou atividades que envolvam despesas extras, 
diferentes daquelas previstas, com exceção daquelas que envolvam cumprimento de metas e de objetivos de or-
dem legal e de convênios, nas áreas da Educação, da Saúde e da Ação Social e aqueles autorizados diretamente 
pelo Prefeito Municipal. 
VIII - Ficam suspensas as ligações dos telefones da Prefeitura para telefone móvel (celular), exceto aquelas efetu-
adas pelo Chefe do Executivo e pelo Gabinete, no cumprimento de suas funções institucionais. 
IX - As ligações interurbanas, absolutamente necessárias, serão realizadas após a autorização do Diretor da res-
pectiva pasta, devendo-se tanto quanto possível substituí-las por correspondências enviadas através de e-mail.
X – As cópias de documentos deverão ser autorizadas pelo Diretor de cada pasta.
XI - Os veículos pertencentes ao Município permanecerão no pátio da garagem municipal, quando não estão a 
serviço, sendo sua utilização proibida sem autorização do Diretor respectivo. 
XII - As viagens com veículos oficiais somente poderão ser realizadas com autorização do Prefeito e Diretor res-
pectivo.
§ 1º – Excetuam-se do disposto neste artigo os gastos com despesas cuja receita seja oriunda de convênio, ou 
aquelas vinculadas constitucionalmente às aplicações na saúde e no ensino. 
§ 2º - Casos excepcionais, de extrema urgência e necessidade, poderão ser submetidos ao exame do Gabinete do 
Prefeito, desde que devidamente fundamentados.
Artigo 4º - Os Departamentos Municipais de Governo, de Administração e de Finanças, por meio de seus Diretores, 
dentro de suas atribuições, deverão zelar pelo cumprimento das disposições deste decreto.
Artigo 5º -  A autorização excepcional para a realização de despesas suspensas, proferida com fundamento no § 1º 
do artigo 2º deste decreto, não substitui qualquer fase do regular procedimento de contratação pública.
Artigo 6º - Normas complementares para aplicação deste decreto poderão ser expedidas pelo Gabinete do Prefeito.
Artigo 7º - Os casos omissos no presente ato serão resolvidos pelo Chefe do Poder Executivo.
Art. 8º -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO, 09 de outubro de 2018.  

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal
Registrado e Publicado na Prefeitura em 08/08/2017

FLÁVIO F. C. DA SILVA - Assessor Técnico Legislativo 

AUDIÊNCIA PÚBILICA - PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAÚDE
A Prefeitura Municipal de Alumínio, por meio do Departamento Municipal de 
Saúde convida a população em geral, as sociedades de bairros, demais or-
ganizações não governamentais, clube de serviços, entidades religiosas e 
quaisquer outros segmentos representativos da população, para participar da 
Audiência Pública-Prestação de Contas da Saúde, referente ao 2º Quadrimes-
tre/2018, no Auditório "Paulo Berger" da Prefeitura Municipal de Alumínio, si-
tuado à Av. Engº Antonio de Castro Figueirôa, nº 100-V. Santa Luzia, no dia 
30/10/2018, às 14h00.

Alumínio, 16 de Outubro de 2018

Dr. Luiz Carlos Beda - Diretor Departamento Municipal de Saúde

 PUBLICAÇÃO OFICIAL

70ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA
DE 08 DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 18:00 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO DA DELEGACIA
VICE-PRESIDENTE: PROFª. MEIRE BARBOSA
SECRETÁRIOS: GERALDO ATLETA, EDMO BOFETE E RENATINHO WATANABE 
VEREADORES PRESENTES: DR. ALEXANDRE AMARAL, BENGALA, BETO E 
ENIVALDO

EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO
- Recebimento dos balancetes da receita e despesa do mês de agosto de 2018
- Recebimento das respostas dos requerimentos nºs 425, 426,427,429,430 e 431 de 
2018 que estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara Municipal.

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES:
- Recebimento do PROJETO DE LEI Nº 25/2018-L que dispõe sobre multa para 
corte no fornecimento de água, e prazo para aviso prévio em caso de manutenção 
preventiva.
- Recebimento da moção nº 18/2018

Requerimentos
- Requerimento nº 462/2018,de autoria dos edis Eduardo da Delegacia e Profª. Meire 
Barbosa, requerem informações sobre a limpeza da Escola Isaura Kruger e a presen-
ça de pombos (vetores de doença).
- Requerimento nº 463/2018, de autoria dos edis Eduardo da Delegacia e Profª. Meire 
Barbosa, requerem informações sobre reformas na escola municipal “ João de Almei-
da” em razão da chuva que inundou salas de aula e secretaria. 
- Requerimento nº 464/2018,de autoria do edil Eduardo da Delegacia, requer informa-
ções sobre limpeza de terreno. 
- Requerimento nº 465/2018,de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer informa-
ções sobre manutenção na Escola Profª Isaura Kruger. 
- Requerimento nº 466/2018,de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre 
sinalização na rua Andrelino de Jesus. 
- Requerimento nº 467/2018,de autoria do edil Renatinho Watanabe, requer informa-
ções sobre manutenção da calçada na rua João Nunes Pereira. 
- Requerimento nº 468/2018,de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer informa-
ções sobre atendimento do “Eja” no município. 
- Requerimento nº 469/2018,de autoria do edil Profª. Meire Barbosa, requer voto de 
pesar pelo falecimento do Senhor Manoel Nunes. 
- Requerimento nº 470/2018, de autoria do edil Geraldo Atleta, requer voto de pesar 
pelo falecimento do Senhor João Maciel Proença
ORDEM DO DIA
- Não houve projetos inscritos

69ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA
DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 18:00 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO DA DELEGACIA
VICE-PRESIDENTE: PROFª. MEIRE BARBOSA
SECRETÁRIOS: GERALDO ATLETA, EDMO BOFETE E RENATINHO WATANABE 
VEREADORES PRESENTES: DR. ALEXANDRE AMARAL, BENGALA, BETO E 
ENIVALDO

EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO
- Recebimento do projeto de lei nº 56/2018 que estima a receita e fixa a despesa do 
município de Aluminio para o exercício de 2019.
- Recebimento das respostas dos requerimentos nºs 410, 411, 412, 413, 414,415, 
416,417,418, 419, 420 e 421 de 2018 que estarão disponíveis no portal de transpa-
rência da Câmara Municipal.

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES:

Requerimentos
- Requerimento nº 448/2018,de autoria do edil Enivaldo, requer informações sobre 
troca de poste na estrada Municipal Jasiel do Prado Ferreira, próximo ao antigo car-
voeiro. 
- Requerimento nº 449/2018,de autoria do edil Enivaldo, requer informações sobre 
poste com luz queimada na rua Alvaro de Menezes, próximo ao número 357(arquiva-
do). 
- Requerimento nº 450/2018,de autoria do edil Enivaldo, requer informações sobre 
poda de árvore na Rua Gaspar Ricardo, em frente ao número 121, na Vila Industrial. 
- Requerimento nº 454/2018,de autoria do edil Bengala, requer informações sobre 
manutenção do ponto de ônibus localizado no Bairro Alto do Itararé. 
- Requerimento nº 455/2018,de autoria do edil Enivaldo, requer informações sobre 
manutenção em rua de terra do Bairro Areia Branca. 
- Requerimento nº 456/2018,de autoria do edil Enivaldo, requer informações sobre a 
lei nº 1.486/2011. 
- Requerimento nº 457/2018,de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre 
troca das lâmpadas convencionais pelas de Led. 
- Requerimento nº 458/2018, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer informa-
ções sobre coleta de lixo na Rua José Remonte.
-  Requerimento nº 459/2018,de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer informa-
ções sobre roçada na Estrada Municipal Jaziel Ferreira do Prado.
- Requerimento nº 460/2018,de autoria do edil Renatinho Watanabe, requer informa-
ções sobre “cascalhar” a rua Geraldo Sarti. 
- Requerimento nº 461/2018,de autoria do edil Eduardo da Delegacia, requer informa-
ções sobre reparo de bueiro com tampa danificada em frente ao mercado Quevedo, 
situado na Rua Luso de Lima

ORDEM DO DIA
- Adiada a Discussão única do projeto de lei nº 13/2017-l que dispõe sobre denomina-
ção de logradouro público que especifica
- Adiada a Discussão única do projeto de lei nº 03/2018-l que dispõe sobre denomina-
ção de logradouro público que especifica
- Adiada a Discussão única do projeto de lei nº 24/2018-L que dispõe sobre a comu-
nicação prévia da interrupção ou suspensão do serviço de fornecimento de água e 
energia elétrica, 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


