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Expediente

Decretos
D E C R E T O Nº 1.958, DE 02 DE JANEIRO DE 2019.
 
ESTABELECE AS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO PARA O EXERCÍCIO FI-
NANCEIRO DE 2019, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS;    
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições que lhe 
são conferidas, D E C R E T A :
Art. 1°  Ficam estabelecidas as metas bimestrais de arrecadação para o  exercício de 2019, 
constantes do anexo que integra este Decreto, para a execução do Orçamento do Municí-
pio, aprovado pela Lei Municipal n° 2.024, de 14 de dezembro de 2018.
Art. 2°  As metas bimestrais de arrecadação de que trata este Decreto contém, ainda, dis-
criminação de medidas de combate à evasão e sonegação.
Art. 3° As metas bimestrais  de arrecadação serão avaliadas no encerramento de cada bi-
mestre, e poderão ser alteradas no curso da execução orçamentária do exercício de 2019, 
para a sua adequação de acordo com o comportamento da receita geral do Município, 
procedendo-se, quando cabível, a limitação de empenhos e movimentação financeira, con-
forme previsto no artigo 9°  da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000 e nos 
termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 02 de janeiro de 2019.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

JURACY LOPES  CÂMARA - Diretor do Departamento Municipal de Finanças
Registrado e Publicado na Prefeitura em 02/01/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO      
        
ANEXO DECRETO N° 1.958/2019       
         
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO     
 
EXERCÍCIO DE 2019       
        
 

MEDIDAS DE COMBATE A EVASÃO E A SONEGAÇÃO    
         
1 - Cobrança administrativa dos créditos tributários e não tributários inscritos ou não em 
Dívida Ativa e emissão de Certidão Executiva
2 - Monitoramento de setores específicos e representativos na receita tributária munici-
pal 
3 - Aperfeiçoamento constante e contínuo do cadastro mobiliário municipal  
4 - Revisão cadastral dos contribuintes      
5 - Treinamento e capacitação de servidores visando aumentar as condições de fisca-
lização e arrecadação de tributos  
6 - Elaboração de ato legal convocando os contribuintes inscritos na dívida ativa para 
saldarem seus débitos com isenção de acréscimos legais

D E C R E T O Nº 1.959, DE 02 DE JANEIRO DE 2019.
 
ESTABELECE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
MENSAL DE DESEMBOLSO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, E DÁ OU

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições que 
lhe são conferidas, D E C R E T A :
Art. 1°  Ficam estabelecidos a programação financeira e o cronograma de execução mensal 
de desembolso, de receitas e despesas para o exercício de 2019, constantes dos Anexos I 
e II, deste Decreto, para a execução do Orçamento do Município, aprovado pela Lei Muni-
cipal n° 2.024, de 14 de dezembro de 2018.
§  1° Considera-se a programação financeira, a distribuição de dotações fixadas no orça-
mento, em função da expectativa de receita para o exercício de 2019.
§   2°   Considera-se o cronograma de desembolso, o instrumento de planejamento que 
permite a execução de despesa, de  acordo com o efetivo ingresso das receitas. 
Art. 2° A presente programação financeira, bem como, o cronograma de desembolso serão 
avaliados mensalmente, e poderão ser alterados no curso da execução orçamentária do 
exercício de 2019, para sua adequação de acordo com o comportamento da receita geral 
do Município.
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 02 de janeiro de 2019.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

JURACY LOPES  CÂMARA- Diretor do Departamento Municipal de Finanças
Registrado e Publicado na Prefeitura em 02/01/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
ANEXO DO DECRETO Nº 1.959/2019
ANEXO 1 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA
EXERCÍCIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
DECRETO Nº 1959/2019
ANEXO 2 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA 
DESPESA
EXERCÍCIO DE 2019

D E C R E T O N.º  1.960  DE 07 DE JANEIRO DE 2019

DISPÕE SOBRE AJUDA DE CUSTO DO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO 
MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO E REGULARMENTE MATRICULADOS EM OUTROS MUNICÍ-
PIOS, EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO E ENSINO 
SUPERIOR NÍVEL GRADUAÇÃO, PARA O ANO DE 2019.

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, no exercício das atribuições 
legais que lhe são conferidas, D E C R E T A:
Art. 1º. A Prefeitura de Alumínio poderá custear, a título de ajuda de custo, no corrente exer-
cício, o transporte de alunos residentes no Município de Alumínio e regularmente matricula-
dos em outros municípios, em instituições de ensino profissional de nível técnico e ensino 
superior nível graduação, em cursos reconhecidos por órgãos oficiais.
§ 1º - Para manutenção do benefício, o interessado no recebimento da ajuda de custo do 
transporte escolar deverá realizar atualização cadastral, com periodicidade anual.
§ 2º - Em caso de descumprimento ao disposto no parágrafo anterior, o aluno ficará sujeito 
à suspensão do beneficio, até que seja sanada a irregularidade.

Art. 2º. Serão custeadas apenas as despesas efetuadas a partir do mês de cadastra-
mento do interessado.
Art. 3º. A ajuda de custo prevista no art. 1º deste Decreto será limitada aos seguintes 
valores mensais abaixo especificados:
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3Municípios distantes até 10 Km........R$  55,00 (cinquenta e cinco reais)
Municípios distantes até 25 Km........R$  77,00 (setenta e sete reais)
Municípios distantes até 80 Km........R$ 110,00 (cento e dez reais)
Municípios distantes até 120 Km......R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais)
§ 1º – Farão jus ao valor constante no caput deste artigo os estudantes que se deslocarem 
diariamente à cidade de estudo.
§ 2º - Os estudantes que se deslocarem somente alguns dias da semana, receberão o valor 
proporcional.
Art. 4º. As despesas decorrentes da execução deste Decreto, correrão à conta de dota-
ções próprias orçamentárias.
Art. 5º.  Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 6º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 07 de janeiro de 2019.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ANDRÉIA JULIANA PIRES - Diretora do Departamento Municipal de Educação
Registrado e Publicado na Prefeitura em 07/01/2019

PORTARIA Nº 01 DE 04 DE JANEIRO DE 2019

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições legais 
que lhe são conferidas, R E S O L V E:  
Art. 1º -  CONSTITUIR, nos termos do Art. 11 da Lei nº 655/2002 de 08/02/2002, uma Co-
missão Especial composta por 5 (cinco) membros, incumbida de avaliar os quesitos dos 
requerentes à concessão de Bolsas de Estudos pela Prefeitura de Alumínio.
Parágrafo Único – Os membros designados a comporem a Comissão de que trata o “caput” 
são os seguintes:
Presidente: Roseli de Oliveira Freitas Rivera
Membros: Marilene de Oliveira Pinho Pires
                 Vilma Elias Gois Nunes de Oliveira
   Márcio Wander Hongo Yamane 
   Maísa Almeida de Lima Cavalcante
Art. 2º -  A Comissão Especial terá o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar o relató-
rio respectivo, após o período de inscrição.
Art. 3º -  O desempenho das atribuições da Comissão ora nomeada será considerado de 
relevantes serviços públicos prestados ao Município.
Art. 4º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
           
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 04 de janeiro de 2019.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ANDRÉIA JULIANA PIRES - Diretora do Departamento Municipal de Educação
Registrado e Publicado na, Prefeitura em 04/01/2019.

EDITAL Nº 01 DE 07 DE JANEIRO DE 2019

INSTRUÇÕES PARA CADASTRAMENTO  OBJETIVANDO AJUDA DE CUSTO DO 
TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO E REGULAR-
MENTE MATRICULADOS EM OUTROS MUNICÍPIOS, EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO E ENSINO SUPERIOR NÍVEL GRADUAÇÃO, 
PARA O ANO DE 2019.

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, de acordo com o Senhor 
Prefeito, torna público, pelo presente Edital, as instruções para cadastramento objetivando 
ajuda de custo do transporte escolar para alunos residentes no município de Alumínio, con-
forme disposto no Decreto nº 1.960 de 07/01/2019.
TÍTULO I – DAS INSTRUÇÕES
1- O interessado no recebimento da ajuda de custo do transporte escolar, poderá requerer 
o formulário próprio para seu cadastramento na secretaria do Departamento Municipal de 
Educação de segunda a sexta-feira, no horário das 09h às 16h ou acessar o formulário no 
site da prefeitura no endereço: www.aluminio.sp.gov.br, devendo ser entregue corretamente 
preenchido da seguinte forma:
a) Alunos matriculados no 1º semestre: no período de 18 de fevereiro a 29 de março de 
2019;
b)  Alunos ingressantes, matriculados no 2º semestre: no período de 15 de julho a 30 de 
agosto de 2019.
2 - Documentos necessários para o cadastramento:
a) Cópia CPF;
b) Cópia RG;
c) Uma foto 3 x 4 (recente);
d) Atestado/Declaração de matricula original (fornecida pela secretaria da instituição de 
ensino);
e) Cópia de comprovante de residência (conta de luz, telefone) ou equivalente. Deverá 
constar no comprovante, o nome do requerente, ou do pai, ou da mãe. Caso o imóvel 
seja alugado, apresentar cópia autenticada do contrato de locação, também em nome 
do requerente, ou do pai, ou da mãe.
f) Cópia do titulo de eleitor de Alumínio, próprio ou quando menor de idade de seus pais 

ou responsável legal;
g) Cópia do Cartão da Instituição Bancária, constando dados 
da conta corrente, em nome do titular do benefício.
3 – Somente será efetivado o cadastramento se apresentados 
todos os documentos previstos no item 2 deste Título.
4 - Para o devido cadastro não será cobrada nenhuma taxa.
TÍTULO II – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1- para concessão do benefício deverão ser cumpridos os prazos descritos no Título I, itens 
1 e 2 deste Edital.
2 - para manutenção do benefício todos os alunos deverão realizar atualização cadastral, 
com periodicidade anual, mediante a entrega de cópia simples de comprovante de residên-
cia, conforme dispõe a alínea “e” do item 2 deste Edital, devendo fazê-lo no período e pra-
zos previstos no Título I, item 1, alíneas “a” e “b” deste Edital, sob pena de ser interrompido 
o pagamento do benefício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 07 de janeiro de 2019.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal
                 
ANDRÉIA JULIANA PIRES - Diretora do Departamento Municipal de Educação
Registrado e Publicado na, Prefeitura em 07 de janeiro de 2019.

E D I T A L Nº 02 DE 07 DE JANEIRO DE 2019

INSTRUÇÕES E REGULAMENTO DE PASSE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO.

A Diretora do Departamento Municipal de Educação, de acordo com o Senhor Prefeito, tor-
na público, pelo presente Edital as instruções e regulamento do Passe Escolar, concedido 
pela Prefeitura Municipal de Alumínio, aos alunos que residem e estudam no Município nos 
Níveis de Ensino Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos.
TÍTULO I – DOS REQUERENTES 
I – Farão jus ao passe escolar, como requerente o aluno que atenda os seguintes requisitos:
a)Seja residente no Município de Alumínio;
b)Estude em Escola da Rede Municipal de Ensino de Alumínio;
c)Estude em Escola Estadual de Ensino Médio, localizada no Município de Alumínio e que 
seja contemplado pelo Sistema de Georreferenciamento gerenciado pelo Governo do Esta-
do de São Paulo, devendo apresentar uma declaração emitida pela Escola;
d)Complete 12 (doze) anos no decorrer do ano de 2019.
TÍTULO II - DAS INSTRUÇÕES
I – O interessado na aquisição de cartão magnético escolar, interno gratuito de transporte 
coletivo, deverá preencher um requerimento no Departamento Municipal de Educação e 
entregá-lo devidamente assinado.
Parágrafo único. O requerimento a que se refere o item I deverá ser assinado pelo pai, mãe 
ou responsável, se o requerente for menor de 18 (dezoito) anos.
II -Juntamente com o requerimento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a)Declaração de matrícula original (fornecida pela secretaria da escola);
b)Cópia de comprovante de residência (conta de luz, telefone ou equivalente). No caso dos 
alunos menores de 18 (dezoito) anos ou que não possuam propriedade em seu nome, o do-
cumento deverá constar o nome do pai, mãe ou responsável pelo requerente. Na hipótese 
de imóvel alugado, deverá ser apresentada cópia original do contrato de locação, também 
em nome do pai, mãe ou responsável pelo requerente;
c)Cópia do título de eleitor de Alumínio, próprio ou quando menor de dezoito anos, de seus 
pais ou responsável legal.
III -Para o devido cadastro não será cobrada taxa de expediente.
IV - Efetuado o cadastro o requerente deverá retirar seu cartão após dez dias úteis contados 
da data do cadastro.
Parágrafo único. Caso o requerente já possua o cartão magnético de transporte, deverá 
aguardar a liberação dos créditos para utilização.
V - O prazo para o cadastro será de:
a) de 01 de fevereiro a 29 de março de 2019;
b) de 15 de julho a 30 de agosto de 2019;
c) As inscrições para aquisição de cartão magnético gratuito de transporte coletivo, por tem-
po indeterminado, serão efetuadas somente para os casos abaixo especificados:
- Matrículas efetuadas fora das datas especificadas;
- Mudança de endereço.
d) Salvo os casos do item “c”, não será efetuado cadastro fora dos períodos constantes dos 
itens “a” e “b”.
TÍTULO III – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
I - A recarga de créditos nos cartões magnéticos será automaticamente efetuada entre o 
Departamento Municipal de Educação e a Empresa concessionária de transporte coletivo 
no Município.
II - Para que haja a recarga de créditos, o Departamento Municipal de Educação irá monito-
rar junto às secretarias das unidades escolares, da Rede Municipal e Estadual de ensino, o 
controle de frequência, que deverá ser de no mínimo 75% de presença.
III- O cartão magnético só poderá ser utilizado pelo próprio aluno devidamente cadastrado, 
que o define como usuário legítimo dele, não devendo ser utilizado por outra pessoa.
IV- No caso de extravio do cartão, o requerente deverá solicitar a segunda via junto à em-
presa concessionária de transporte coletivo no município, responsabilizando-se pelo paga-
mento do respectivo valor estipulado pela empresa.
V- É passível de suspensão temporária ou definitiva do cartão magnético, a hipótese de 

constatação pelos motoristas, fiscais da concessionária, pelo Departamento de Trans-
portes ou pelo Departamento Municipal de Educação, de infração cometida pelo estu-
dante, durante a prestação do serviço de transporte.
a) Será passível de suspensão temporária: constatação de comportamento inade-
quado que coloque em risco a segurança do aluno ou dos demais passageiros, após 

Portarias

Editais
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4 aplicação de advertência verbal ou escrita.
b) Será passível de suspensão definitiva: na hipótese de des-
cumprimento do item III, Título III deste edital.
VI - Somente serão fornecidos cartões a estudantes que re-

sidam, a uma distância com raio superior de 01 km (um quilômetro) da escola onde se 
encontra matriculado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 07 de janeiro de 2019.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ANDRÉIA JULIANA PIRES - Diretora do Departamento Municipal de Educação
Portaria nº 16/2017
Registrado e Publicado na, Prefeitura em 07 de janeiro de 2019

EDITAL Nº 003 DE 07 DE JANEIRO DE 2019

INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO À CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PELA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO.

A Diretora do Departamento Municipal de Educação, de acordo com a Legislação Municipal 
torna pública, pelo presente Edital as instruções para inscrição à concessão de Bolsa de 
Estudos pela Prefeitura Municipal de Alumínio, a alunos residentes no Município, despro-
vidos de recursos financeiros, interessados em cursar escola de ensino profissionalizante.
TÍTULO I – DAS INSTRUÇÕES
I - As Bolsas de Estudo serão oferecidas anualmente para os alunos desprovidos de re-
cursos financeiros e que já tenham concluído o Ensino Médio, ou que estejam cursando o 
Ensino Médio na rede pública em período diferente do curso profissionalizante. 
II – A quantidade de Bolsas de Estudo, a serem concedidas fica sujeita ao número de vagas 
de Bolsas de Estudo remanescentes, para este exercício, oriundas da conclusão dos Cur-
sos dos bolsistas contemplados nos exercícios anteriores.
III - O interessado deverá se inscrever na Prefeitura Municipal de Alumínio, no Departamen-
to Municipal de Educação, localizado na Avenida Engenheiro Antônio de Castro Figueirôa, 
n.º 100.
IV - A inscrição deverá ser realizada no período de 21 de janeiro à 08 de fevereiro de 2019, 
no horário das 09 h às 16 h, de segunda a sexta- feira.
V - Os interessados, no ato da inscrição, deverão entregar os seguintes documentos:
a) Taxa de Expediente a ser recolhida na Divisão de Rendas desta Prefeitura;
b) Uma foto 3 x 4 recente;
c) Cópia CPF;
d)  Cópia RG;
e) Cópia reprográfica do comprovante de renda familiar (se houver);
f) Cópia de comprovante de residência (conta de energia elétrica, telefone ou equivalente). 
Deverá constar no comprovante, o nome do requerente, ou do pai, ou da mãe. Caso o imó-
vel seja alugado, apresentar cópia autenticada do contrato de locação, também em nome 
do requerente, ou do pai, ou da mãe;
g) Cópia do titulo de eleitor de Alumínio, próprio ou quando menor de idade de seus pais ou 
responsável legal.
TÍTULO II – DA SELEÇÃO
I - A avaliação dos interessados para concessão da bolsa de estudo e a fiscalização do cum-
primento dos critérios para a sua obtenção e manutenção ficará a cargo de uma Comissão, 
constituída e nomeada por ato do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal.
II -A Comissão adotará os seguintes critérios de avaliação da carência de recursos, para a 
prévia seleção dos candidatos:
a) aferição da renda familiar líquida, levando-se em conta o líquido do rendimento percebi-
do, deduzidos os descontos básicos de encargos sociais;
b) serão ainda consideradas para a renda familiar as despesas de energia elétrica, água, 
aluguel, prestação de casa própria e outras, a serem analisadas pela Comissão e Assistên-
cia Social;
III - De posse das fichas selecionadas de acordo com os itens anteriores caberá à Comissão 
junto a Assistência Social, averiguar a veracidade da documentação apresentada, realizar 
visitas às residências, requisitar documentos, enfim, tomar todas as medidas e providências 
que julgar necessárias para aferição do grau de carência dos interessados.
IV - Comprovada a real necessidade do interessado em ser contemplado com a Bolsa de 
Estudo, caberá à Comissão de Avaliação a elaboração da relação de candidatos habilita-
dos.
V - A classificação dos candidatos habilitados far-se-á, mediante sorteio, em data, local 
e horas pré-fixados, a ser publicada no quadro de avisos do Paço Municipal e no site da 
Prefeitura no endereço www.aluminio.sp.gov.br, observado o prazo mínimo de 3 (três) dias 
que antecedem o sorteio.
VI – O número de candidatos sorteados será na proporção de duas vezes às vagas disponí-
veis para este exercício, conforme previsto no Título I, inciso II deste Edital. Os candidatos 
sorteados que não forem contemplados com a Bolsa de Estudo integrarão uma lista de 
espera, podendo ou não ser contemplados, com amparo nas hipóteses previstas no Título 
III, incisos III, IV, VII e VIII deste Edital. 
VII – A concessão da Bolsa de Estudo não está condicionada a presença dos candidatos 
sorteados no momento do sorteio de que trata o inciso anterior.
VIII – O protocolo de sorteio será realizado pela Comissão Especial - Portaria nº 001/2019, 
o monitoramento poderá ser realizado pelos candidatos presentes, na ausência destes se-
rão convocados servidores efetivos para a garantia da lisura do processo.
IX -Procedida a classificação, na forma do item V, a Comissão deverá apresentar rela-
tório ao Senhor Prefeito para fins de homologação.
X - Após a divulgação da lista oficial homologada, não mais serão concedidas Bolsas 
de Estudo, encerrando-se o referido processo.
TÍTULO III- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

I - A Bolsa de Estudo poderá beneficiar o curso completo, desde que preenchidos os requi-
sitos previstos neste Edital.
II - Não será concedida Bolsa de Estudo para cursos profissionalizantes cujas modalidades 
sejam atendidas pela Rede Pública de Ensino.
III - O pagamento da bolsa de estudo ficará condicionado à frequência do curso de no míni-
mo 75% (setenta e cinco por cento) das aulas; caso a frequência seja inferior à citada por-
centagem o beneficiário será excluído imediatamente do benefício, salvo justificativa legal. 
IV -  O comprovante da frequência deverá ser entregue, no Departamento Municipal de 
Educação até o 10º (décimo) dia útil subsequente ao mês frequentado, sob pena de inter-
rupção do custeio da Bolsa de Estudo por parte da Prefeitura Municipal de Alumínio. 
V - Cada aluno terá direito a bolsa de estudo para frequentar apenas um curso profissio-
nalizante.
VI - A Bolsa de Estudo contemplará apenas 01 (um) membro por família.
VII - A suspensão definitiva do custeio da Bolsa de Estudo, por parte da Prefeitura Municipal 
de Alumínio ocorrerá nas seguintes hipóteses:
a) Quando, após análise circunstanciada dos cadastros socioeconômicos do interessado 
pela Comissão, constatar que o beneficiário não preenche os requisitos necessários;
Quando for verificado vício ou falsidade de informação que induza a erro na avaliação, 
além de ter cancelado o benefício deverá restituir todas as parcelas porventura recebidas, 
atualizadas monetariament
b) e, de acordo com o valor do crédito vigente na data do cancelamento, sem prejuízo da 
responsabilidade criminal.
c) Forem reprovados pelo não aproveitamento em seus estudos;
d) No caso de trancamento de matrícula ou desistência do curso.
VIII - Não serão contemplados com bolsa de estudos, os alunos que:
a) Receberem auxílio integral de outras instituições públicas ou privadas, para a mesma 
finalidade;
b) Não preencherem corretamente o formulário (socioeconômico) e/ou deixarem de apre-
sentar os comprovantes exigidos pela Comissão ou pelo Departamento de Educação, de 
acordo com os prazos estipulados neste Edital;
c) For constatado histórico de falsidade de declaração.
IX - Estudantes excluídos na forma determinada no presente Edital, do Programa de Bolsa 
de Estudo, perderão o direito de voltar a concorrer em sorteio de bolsas de estudo pelo 
prazo de 1 (um) ano;
Parágrafo único – Para aplicação prevista neste item, serão consideradas as hipóteses 
dispostas no Título III, itens III e VII, alíneas “b”, “c” e “d” deste edital. 
X - O prazo para recorrer das decisões da Comissão será de 03 (três) dias úteis da data de 
divulgação da relação dos candidatos habilitados previstos no Título II, item IV deste Edital.
XI – O prazo para julgamento e divulgação dos recursos interpostos será de 03 (três) dias 
úteis após, findado o período para interposição do recurso. 
XII – Os casos omissos deverão ser analisados e julgados pela Comissão Especial – Porta-
ria nº 01/2019, com a emissão de parecer devidamente motivado, obedecidos os princípios 
constitucionais da administração pública.
XIII – A divulgação de todas as fases previstas neste edital será realizada por meio do site 
oficial da Prefeitura no endereço www.aluminio.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 07 de janeiro de 2019.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ANDRÉIA JULIANA PIRES - Diretora do Depto. Municipal de Educação
Registrado e Publicado na, Prefeitura em 07 de janeiro de 2019.

         
REQUERIMENTO DE BOLSA DE ESTUDO
                    
Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Alumínio

Eu, (aluno) _____________________________________________________, nascido no 
dia ___/___/___ RG.: _______________________CPF: ______________________    
Nome da mãe ou resp.:  ___________________________________________________
Nome do pai ou resp.: ____________________________________________________
Fone: (   ) residencial _________________________cel. (   ) ___________________
Endereço:  ___________________________________________________nº ________
Bairro: ____________________________________ nesta cidade, abaixo assina-
do, venho mui respeitosamente requerer a V.S.ª. se digne conceder Bolsa de Es-
tudo para a ___  ___série/módulo do Curso Profissionalizante de......................
.............................................................................................................com dura-
ção.................................................................................................na Instituição de Ensi-
no........................................................................................................., juntando, para tanto, 
os documentos exigidos no Edital nº 003/2019.
                 
Termos em que,
pede e aguarda deferimento.

Alumínio, ____de ____________de 2019.

____________________________________________
Assinatura do requerente ou responsável
RG.: ________________________CPF.: _________________________


