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ExpedienteExpediente
ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

JURACY LOPES CAMARA - Diretor do Departamento Municipal de Finanças
Registrado e Publicado na Prefeitura em 17/04/2020

DECRETO Nº 2074, DE 22 DE ABRIL DE 2020. 
Prorroga o prazo final do Decreto nº 2.069, de 06 de abril de 2020, que suspende as 
aulas nas redes públicas e privadas e o atendimento presencial ao público em esta-
belecimentos comerciais e o funcionamento de casas noturnas e outras voltados à 
realização de festas eventos ou recepções, no contexto da pandemia do COVID-19 
(Novo Coronavírus), e dá outras providências complementares. 
 
ANTONIO PIASSENTINI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO, no uso de suas 
atribuições legais, Considerando a Portaria MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, por 
meio da qual o Ministro de Estado da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Corona-
vírus;  
Considerando que a Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, ao dispor sobre me-
didas para o enfrentamento da citada emergência, incluiu a quarentena (art. 2º, II), a qual 
abrange a “restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação 
das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de 
transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível 
contaminação ou a propagação do coronavírus”;    
Considerando que, nos termos do artigo 3º, § 7º, inciso II, da aludida lei federal, o gestor 
local de saúde, autorizado pelo Ministério da Saúde, pode adotar a medida da quarente-
na; 
  Considerando que, por meio do Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 
2020, o Governador do Estado de São Paulo determinou a medida de quarentena, nos 
termos do artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Portaria MS nº 356, de 11 de março de 2020, aos 645 
Municípios do Estado;   
Considerando o disposto no Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, em 
especial o rol de serviços públicos e atividades essenciais de saúde, alimentação, abas-
tecimento e segurança; 
Considerando a recomendação do Centro de Contingência do Coronavírus, instituído 
pela Resolução nº 27, de 13 de março de 2020, do Secretário de Estado da Saúde, que 
aponta a crescente propagação do coronavírus no Estado de São Paulo, bem assim a 
necessidade de promover e preservar a saúde pública; 
Considerando a conveniência de conferir tratamento uniforme às medidas restritivas que 
vêm sendo adotadas pelo Governo Federal; e
Considerando que "Houve uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal deixando 
muito claro que o que vale é o decreto do governo do estado de São Paulo e que as 
prefeituras podem, sim, regulamentar esse decreto, mas de forma suplementar, ou seja, 
podem restringir mais, mas de maneira alguma poderiam abrir", DECRETA: 
Artigo 1º - Fica prorrogado o prazo final do Decreto nº 2069, de 06 de abril de 2020, 
consistente em restrição de atividades de maneira a evitar a possível contaminação ou 
propagação do coronavírus, nos termos deste decreto.  
Parágrafo único – A medida a que alude o “caput” deste artigo vigorará até 10 de maio 
de 2020. 
Artigo 2º - Para o fim de que cuida o artigo 1º deste decreto, fica suspenso: 
 I - o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e prestadores 
de serviços, especialmente em casas noturnas, “shopping centers”, galerias e estabeleci-
mentos congêneres, academias e centros de ginástica; 
II – o consumo local em bares, restaurantes, padarias e supermercados, sem prejuízo dos 
serviços de entrega (“delivery”) e “drive thru”. 
§ 1º -  O disposto no “caput” deste artigo não se aplica a estabelecimentos que tenham 
por objeto atividades essenciais, na seguinte conformidade: 
1. saúde: hospitais, clínicas, farmácias, óticas, lavanderias e serviços de limpeza e hotéis; 
2. alimentação: supermercados e congêneres, casa de alimentos para animais, bem 
como os serviços de entrega (“delivery”) e “drive thru” de bares, restaurantes e padarias 
e pet shops;  
3. abastecimento: transportadoras, postos de combustíveis e derivados, armazéns, ofici-
nas de veículos automotores, bancas de jornal, lojas de materiais de construção e mate-
riais elétricos e eletrônicos; 
4. segurança: serviços de segurança privada; 
5. demais atividades relacionadas no § 1º do artigo 3º do Decreto Federal nº 10.282, 
de 20 de março de 2020, ou seja, assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e 
hospitalares;  
Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 13.979, de 2020, deverão resguardar o exercício e 

o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o § 1º 
aplicáveis ao Município.
§ 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao aten-
dimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles 
que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança 

D E C R E T O  Nº 2.073 DE 17 DE ABRIL DE 2020
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZA-
DO PELA LEI N° 2.074, DE 04/12/2019, ARTIGO 4°, INCISO I  E § 2º

O Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, 
DECRETA:
Art. 1°. Fica aberto  na Contadoria Municipal um Crédito Adicional Suplementar no valor 
de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) suplementar a seguinte dotação do orça-
mento vigente:
02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.09.00 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS
02.09.01 – DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
Atividade: 04.452.0206.2.021 – Custeio dos Serviços de Iluminação Pública
Elemento de Despesa – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Ficha nº 153........................................................................................................................
.   R$ 55.000,00
Art. 2° 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 ALUMÍNIO
02.09.00 – DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
02.09.01 – DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
Projeto: 04.452.0206.1.011 – Expansão de rede  de Iluminação Pública
Elemento de Despesa – 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
Ficha nº 155.........................................................................................................................
.   R$ 40.000,00
Projeto: 04.452.0206.1.117 – Equipamentos Iluminação Pública
Elemento de Despesa – 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente
Ficha nº 157.........................................................................................................................
.   R$ 10.000,00
Atividade: 04.452.0206.2.021 – Custeio dos serviços de iluminação pública
Elemento de Despesa – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Ficha 150.............................................................................................................................
... R$   5.000,00
TOTAL.................................................................................................................................
R$ 55.000,00
Art. 3°. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 17 de abril de 2020.

ERRATA - JORNAL OFICIAL ED.07ERRATA - JORNAL OFICIAL ED.07
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No Jornal Oficial Edição 07, onde se lê: Alumínio, 17 de março 
de 2020, leia se: Alumínio, 17 de abril de 2020
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3da população, tais como:
I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;
II - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade; 
III - atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a custó-
dia de presos;
IV - atividades de defesa nacional e de defesa civil;
V - transporte intermunicipal de passageiros e o transporte de passageiros por táxi ou 
aplicativo;
VI - telecomunicações e internet; 
VII - serviço de call center; 
VIII - captação, tratamento e distribuição de água; 
IX - captação e tratamento de esgoto e lixo; 
X - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o fornecimento de su-
primentos para o funcionamento e a manutenção das centrais geradoras e dos sistemas 
de transmissão e distribuição de energia, além de produção, transporte e distribuição de 
gás natural;              
XI - iluminação pública; 
XII - produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou 
por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas; 
XIII - serviços funerários; 
XIV – vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;
XV - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais;
XVI - inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal;
XVII - controle de tráfego terrestre;
XVIII – serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas institui-
ções supervisionadas pelo Banco Central do Brasil
XIX - serviços postais;
XX - transporte e entrega de cargas em geral;
XXI - serviço relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados 
(data center) para suporte de outras atividades previstas neste Decreto;
XXII - fiscalização tributária e aduaneira; 
XXIII - transporte de numerário; 
XXIV - produção e distribuição de numerário à população e manutenção da infraestrutura 
tecnológica do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro;          
XXV - fiscalização ambiental; 
XXVI - produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados; 
XXVII - monitoramento de construções e barragens que possam acarretar risco à segu-
rança;
XXVIII - levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da segurança 
coletiva, notadamente por meio de alerta de riscos naturais e de cheias e inundações; 
XXIX - cuidados com animais em cativeiro;
XXX - atividade de assessoramento em resposta às demandas que continuem em anda-
mento e às urgentes;
XXXI - atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria jurídi-
cas exercidas pelas advocacias públicas, relacionadas à prestação regular e tempestiva 
dos serviços públicos;
XXXII - atividades religiosas de qualquer natureza, por meio de virtual (internet) e obede-
cidas as determinações do Ministério da Saúde; e         
XXXIII -  unidades lotéricas.         
§ 2º Também são consideradas essenciais as atividades acessórias, de suporte e a dis-
ponibilização dos insumos necessários a cadeia produtiva relativa ao exercício e ao fun-
cionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais. 
§ 3º É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento 
de serviços públicos e atividades essenciais, e de cargas de qualquer espécie que pos-
sam acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população. 
§ 4º  Para fins do cumprimento ao disposto neste Decreto, os órgãos públicos e priva-
dos disponibilizarão equipes devidamente preparadas e dispostas à execução, ao moni-
toramento e à fiscalização dos serviços públicos e das atividades essenciais. 
§ 5º  As limitações de serviços públicos e de atividades essenciais, inclusive as re-
guladas, concedidas ou autorizadas somente poderão ser adotadas em ato específico e 
desde que em articulação prévia do com o órgão regulador ou do Poder concedente ou 
autorizador. 
§ 6º  Na execução dos serviços públicos e das atividades essenciais de que trata 
este artigo devem ser adotadas todas as cautelas para redução da transmissibilidade da 
COVID -19.
§ 7º  Para fins de restrição do transporte intermunicipal a que se refere o inciso V do 
caput, o órgão de vigilância sanitária ou equivalente deverá elaborar a recomendação 
técnica e fundamentada da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária.        
§ 8º - O Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública para o COVID-19, 
instituído pelo Decreto nº 2.059, de 16 de março de 2020, deliberará sobre casos 
adicionais abrangidos pela medida de quarentena de que trata este decreto. 
Artigo 4º - Fica recomendado que a circulação de pessoas no âmbito do município 
de Alumínio se limite às necessidades imediatas de alimentação, cuidados de saúde 

e exercícios de atividades essenciais.  
Artigo 5º - O prazo de que trata o parágrafo único do arti-
go 1º deste Decreto poderá ser alterado em conformidade a 
permanência do estado de calamidade pública declarado no Decreto nº 2.062, de 21 de 
março de 2020.
Artigo 6º - Este decreto entra em vigor na data de 23 de abril de 2020, ficando mantidas 
as disposições dos artigos 5º ao 7º do Decreto nº 2069, de 06 de abril de 2020 .

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, em 22 de abril de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - PREFEITO

LUIZ CARLOS BEDA - DIRETOR DO DEPTO. DE SAÚDE E PRESIDENTE DO COE
Registrado e Publicado na Prefeitura em 22 de abril de 2020

DECRETO Nº 2.075, DE 22 DE ABRIL DE 2020.
Prorroga as determinações do Decreto nº 2.067/2020 que altera a redação do Decre-
to nº 2060, de 17 de março de 2020 que define outras medidas para o enfrentamento 
da pandemia decorrente do coronavírus, de importância internacional.

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, no uso das atribuições que 
Ihe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alumínio, e considerando o já dis-
posto na Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro 2020, Decreto Municipal nº 2058, de 16 
de março de 2020; e DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogado até o dia 10 de maio as determinações do Decreto nº 2.067 de 
26 de março de 2020 que altera o Decreto nº 2060, de 22 de março de 2020, que define 
outras medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus, de impor-
tância internacional:
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO, aos 22 de abril de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

LUIZ CARLOS BEDA - Diretor do Departamento Municipal de Saúde

DALILA BERGER ARANTES - Diretora do Departamento Municipal de Governo
Registrado e Publicado na Prefeitura em 22/04/2020

DECRETO Nº 2076, DE 22 DE ABRIL DE 2020. 
Dá nova redação ao Decreto nº 2074, de 22 de abril de 2020 que prorrogou o prazo 
final do Decreto nº 2.069, de 06 de abril de 2020, sobre a suspensão das aulas das 
redes pública e privadas, do atendimento presencial ao público em estabelecimen-
tos comerciais, do funcionamento de casas noturnas e outras voltados à realização 
de festas eventos ou recepções no Município de Alumínio durante a pandemia do 
COVID-19 (Novo Coronavírus), e dá outras providências complementares.

ANTONIO PIASSENTINI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO, no uso de suas 
atribuições legais, 
Considerando a Portaria MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, por meio da qual o Minis-
tro de Estado da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus;  
Considerando que a Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, ao dispor sobre me-
didas para o enfrentamento da citada emergência, incluiu a quarentena (art. 2º, II), a qual 
abrange a “restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação 
das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de 
transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível 
contaminação ou a propagação do coronavírus”;    
Considerando que, nos termos do artigo 3º, § 7º, inciso II, da aludida lei federal, o gestor 
local de saúde, autorizado pelo Ministério da Saúde, pode adotar a medida da quaren-
tena; Considerando que, por meio do Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 
2020, o Governador do Estado de São Paulo determinou a medida de quarentena, nos 
termos do artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Portaria MS nº 356, de 11 de março de 2020, aos 645 
Municípios do Estado; Considerando o disposto no Decreto Federal nº 10.282, de 20 de 
março de 2020, em especial o rol de serviços públicos e atividades essenciais de saúde, 
alimentação, abastecimento e segurança; Considerando a recomendação do Centro de 
Contingência do Coronavírus, instituído pela Resolução nº 27, de 13 de março de 2020, 
do Secretário de Estado da Saúde, que aponta a crescente propagação do coronavírus 
no Estado de São Paulo, bem assim a necessidade de promover e preservar a saúde 

pública; 
Considerando a conveniência de conferir tratamento uniforme às medidas restritivas 
que vêm sendo adotadas pelo Governo Federal; 
Considerando que "Houve uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal dei-
xando muito claro que o que vale é o decreto do governo do estado de São Paulo e 
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4 que as prefeituras podem, sim, regulamentar esse decreto, 
mas de forma suplementar, ou seja, podem restringir mais, 
mas de maneira alguma poderiam abrir"; e

Considerando a necessidade de aclarar as medidas de restrição de atividades de maneira 
a evitar a possível contaminação ou propagação do coronavírus;
 
DECRETA:  
Artigo 1º  O Decreto nº 2074, de 22 de abril de 2020, que prorrogou o prazo final 
do Decreto nº 2.069, de 06 de abril de 2020, de suspensão das aulas das redes pública 
e privadas, do atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais, do 
funcionamento de casas noturnas e outras voltados à realização de festas eventos ou re-
cepções no Município de Alumínio durante a pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus); 
passa a vigorar com a seguinte redação:
Artigo 1º - Fica prorrogado o prazo final do Decreto nº 2069, de 06 de abril de 2020, que 
prorrogou a suspensão das aulas das redes pública e privadas, do atendimento presen-
cial ao público em estabelecimentos comerciais, do funcionamento de casas noturnas e 
outras voltados à realização de festas eventos ou recepções no Município de Alumínio 
durante a pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), de maneira a evitar a possível 
contaminação ou propagação do coronavírus, nos termos deste decreto.  
Parágrafo único – A medida a que alude o “caput” deste artigo vigorará até 10 de maio 
de 2020. 
Artigo 2º - Para o fim de que cuida o artigo 1º deste decreto, fica suspenso: 
 I - o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e prestadores 
de serviços, especialmente em casas noturnas, “shopping centers”, galerias e estabeleci-
mentos congêneres, academias e centros de ginástica; 
II – o consumo local em bares, restaurantes, padarias e supermercados, sem prejuízo dos 
serviços de entrega (“delivery”) e “drive thru”. 
III - o funcionamento, pelo prazo estipulado no parágrafo único do artigo 1º deste decreto, 
de casas noturnas, aluguel de chácaras de recreio e demais estabelecimentos dedicados 
à realização de festas, eventos ou recepções.
IV-  Ficam suspensos os serviços de cultos, missas ou quaisquer atos de qualquer deno-
minação religiosa, que impliquem reunião de fiéis e seguidores, em qualquer número, em 
igrejas, templos e casas religiosas de qualquer credo, pelo prazo estipulado no artigo 1º 
deste Decreto.
§ 1º - Caso necessário, para cumprimento do disposto no inciso IV deste artigo, pode-
rão ser adotadas providências nos âmbitos administrativo, sanitário e penal quanto aos 
líderes e/ou responsáveis pela convocação para a realização dos atos religiosos, ora 
proibidos. 
§ 2º - O disposto no “caput” deste artigo não se aplica a estabelecimentos que tenham por 
objeto atividades essenciais, na seguinte conformidade: 
1. saúde: hospitais, clínicas, farmácias, óticas, lavanderias e serviços de limpeza e hotéis; 
2. alimentação: supermercados e congêneres, padarias, feiras livres, açougues, quitan-
das, lojas de venda de água mineral e casa de alimentos para animais, bem como os 
serviços de entrega (“delivery”) e “drive thru” de bares, lanchonete e restaurantes;  
3. abastecimento: transportadoras, postos de combustíveis distribuidores de gás e de-
rivados, armazéns, oficinas de veículos automotores, lojas de materiais de construção, 
materiais elétricos e eletrônicos; 
4. segurança: serviços de segurança privada; 
5. outros: casas lotéricas, bancas de jornais, serviços postais e serviços de entrega (“de-
livery”) e “drive thru” a pet shops;  ; e
6.  demais atividades relacionadas no § 1º do artigo 3º do Decreto Federal nº 10.282, 
de 20 de março de 2020, ou seja, assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e 
hospitalares.
Parágrafo único. Os estabelecimentos referidos nos itens 1 a 6 deste artigo deverão ado-
tar as seguintes medidas:
I -   intensificar as ações de limpeza;
II -  disponibilizar álcool em gel aos seus clientes;
III -  divulgar informações acerca da COVID-19 e das medidas de prevenção;
IV - intensificar as ações de limpeza nos banheiros de uso comum, disponibilizando todo 
o material necessário a adequada higienização dos usuários, devendo ser higienizados 
em intervalos inferiores a 3 (três) horas, com o uso diuturnamente de materiais de limpeza 
que evitem a propagação do COVID-19, sendo obrigatoriamente higienizados no início e 
no final do horário de funcionamento; 
V - estabelecer horários escalonados de entrada e saída no trabalho para os funcionários 
e/ou esquema de revezamento, minimizando aglomeração nos transportes públicos; 
VI – seja feito o controle de entrada de pessoas, evitando assim a aglomeração interna; 
VII – limitação de itens para compra individual, evitando que a população fique desabas-
tecida.
VIII – disponibilização de máscaras, álcool gel, bem como outros materiais e insumos 
recomendados pelas autoridades de saúde e sanitária para todos os funcionários 
que exerçam atividades de atendimento ao público.
Artigo 3º   Caberá a Divisão de Tributação e Fiscalização e a Vigilância Sani-
tária adotar medidas para: 

I – notificar o estabelecimento infrator;
II - cassar o alvará de licença do estabelecimento notificado que desobedecer as medi-
das ora decretadas, ou suspender os termos de permissão de uso (TPUs) concedidos a 
profissionais autônomos localizados em áreas de grande concentração de ambulantes.
III – aplicar, cumulativamente, as penalidades de multa, interdição total ou parcial da ati-
vidade e cassação de alvará de localização e funcionamento previstas na Lei nº 340, de 
26 de junho de 1997, por eventuais descumprimentos; 
IV - fiscalizar o cumprimento das disposições deste decreto.
V – encaminhar cópia da notificação, cassação ou das penalidades descritas nos incisos 
II e III deste artigo ao Ministério Público Estadual para adoção de medidas judiciais. 
Parágrafo único. Caso necessário, para cumprimento do disposto neste Decreto, a Di-
visão de Tributação e Fiscalização e a Vigilância Sanitária deverão utilizar de força da 
Polícia Militar.
Artigo 4º  Em conformidade ao § 1º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, 
cabe ao Município resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e ati-
vidades essenciais no que se refere:
§ 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimen-
to das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não 
atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, 
tais como:
I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;
II - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade; 
III - atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a custó-
dia de presos;
IV - atividades de defesa nacional e de defesa civil;
V - transporte intermunicipal de passageiros e o transporte de passageiros por táxi ou 
aplicativo;
VI - telecomunicações e internet; 
VII - serviço de call center; 
VIII - captação, tratamento e distribuição de água; 
IX - captação e tratamento de esgoto e lixo; 
X - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o fornecimento de su-
primentos para o funcionamento e a manutenção das centrais geradoras e dos sistemas 
de transmissão e distribuição de energia, além de produção, transporte e distribuição de 
gás natural;              
XI - iluminação pública; 
XII - produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou 
por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas; 
XIII - serviços funerários; 
XIV – vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;
XV - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais;
XVI - inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal;
XVII - controle de tráfego terrestre;
XVIII – serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas institui-
ções supervisionadas pelo Banco Central do Brasil
XIX - serviços postais;
XX - transporte e entrega de cargas em geral;
XXI - serviço relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados 
(data center) para suporte de outras atividades previstas neste Decreto;
XXII - fiscalização tributária e aduaneira; 
XXIII - transporte de numerário; 
XXIV - produção e distribuição de numerário à população e manutenção da infraestrutura 
tecnológica do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro;          
XXV - fiscalização ambiental; 
XXVI - produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados; 
XXVII - monitoramento de construções e barragens que possam acarretar risco à segu-
rança;
XXVIII - levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da segurança 
coletiva, notadamente por meio de alerta de riscos naturais e de cheias e inundações; 
XXIX - cuidados com animais em cativeiro;
XXX - atividade de assessoramento em resposta às demandas que continuem em anda-
mento e às urgentes;
XXXI - atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria jurídi-
cas exercidas pelas advocacias públicas, relacionadas à prestação regular e tempestiva 
dos serviços públicos;
XXXII - atividades religiosas de qualquer natureza, por meio de virtual (internet) e obede-
cidas as determinações do Ministério da Saúde; e         
XXXIII -  unidades lotéricas.         

§ 2º Também são consideradas essenciais as atividades acessórias, de suporte e a 
disponibilização dos insumos necessários a cadeia produtiva relativa ao exercício e 
ao funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais. 
§ 3º É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funciona-
mento de serviços públicos e atividades essenciais, e de cargas de qualquer espécie 
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5que possam acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população. 
§ 4º  Para fins do cumprimento ao disposto neste Decreto, os órgãos públicos e priva-
dos disponibilizarão equipes devidamente preparadas e dispostas à execução, ao moni-
toramento e à fiscalização dos serviços públicos e das atividades essenciais. 
§ 5º  As limitações de serviços públicos e de atividades essenciais, inclusive as re-
guladas, concedidas ou autorizadas somente poderão ser adotadas em ato específico e 
desde que em articulação prévia do com o órgão regulador ou do Poder concedente ou 
autorizador. 
§ 6º  Na execução dos serviços públicos e das atividades essenciais de que trata 
este artigo devem ser adotadas todas as cautelas para redução da transmissibilidade da 
COVID -19.
§ 7º  Para fins de restrição do transporte intermunicipal a que se refere o inciso V do 
caput, o órgão de vigilância sanitária ou equivalente deverá elaborar a recomendação 
técnica e fundamentada da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária.        
§ 8º - O Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública para o COVID-19, insti-
tuído pelo Decreto nº 2.059, de 16 de março de 2020, deliberará sobre casos adicionais 
abrangidos pela medida de quarentena de que trata este decreto. 
Artigo 5º   Fica recomendado que a circulação de pessoas no âmbito do município 
de Alumínio se limite às necessidades imediatas de alimentação, cuidados de saúde e 
exercícios de atividades essenciais, com o uso obrigatório de máscara.  
Artigo 6º - O prazo de que trata o parágrafo único do artigo 1º deste Decreto poderá ser 
alterado em conformidade a permanência do estado de calamidade pública declarado 
pelo Decreto nº 2.062, de 21 de março de 2020, nos termos da Lei nº 13.979, de 2020.
Artigo 7º - Este decreto entra em vigor na data de 24 de abril de 2020.
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, em 23 de abril de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI -  PREFEITO

LUIZ CARLOS BEDA  - DIRETOR DO DEPTO. DE SAÚDE E PRESIDENTE DO COE
Registrado e Publicado na Prefeitura em 23 de abril de 2020

D E C R E T O Nº 2.077, DE 23 DE ABRIL DE 2020
DECRETA LUTO OFICIAL NO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO PELO FALECIMENTO DO 
MÉDICO DR. ENO LIPPI.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe confere o artigo 55, inciso V da Lei Orgânica Municipal.
CONSIDERANDO, o falecimento do Sr. ENO LIPPI, ocorrido no dia 23 de abril de 2020.
CONSIDERANDO, o exemplo de dedicação à família e ao trabalho, já que o mesmo 
foi um cidadão de muita garra e dedicação as suas ideias e de ternura com a família, e 
sua extraordinária importância na vida do nosso município. CONSIDERANDO o enorme 
carinho e atenção que este notável ser humano dedicava às pessoas e em especial para 
nossa população quando realizava suas consultas no antigo ambulatório médico próximo 
à Companhia Brasileira de Alumínio; CONSIDERANDO, o objetivo de proporcionar aos 
munícipes as condições necessárias às homenagens que lhe é de credor. DECRETA:
Art. 1º Luto Oficial no Município de Alumínio, por 03 (três) dias contados desta data, pelo 
falecimento do médico Dr. Eno Lippi.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo 
Municipal, no site da Prefeitura Municipal e publicação no órgão de imprensa oficial do 
Município, aos moldes do artigo 91 e § 1° da Lei Orgânica Municipal.
Art. 3º Que se dê conhecimento deste Ato à família enlutada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 23 de abril de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal
Registrado e Publicado na Prefeitura em 23/04/2020

PORTARIA Nº 072/2020

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais 
que lhe são conferidas, RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR o Sr. RAFAEL DE 0LIVEIRA NICOLAU, portador da CTPS nº 65767 
serie 175/SP, RG nº 35.144.401-4, CPF nº 273.786.388-03, nos termos da Lei nº 1.266, 
de 03/12/2009, Anexo II, para exercer o emprego em Comissão de Assessor de Gabinete 
I, lotação DPMT, sem carga horária. 
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão a conta das 
dotações próprias do Orçamento Vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 06 de abril de 
2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 06/04/2020

P O R T A R I A   Nº 073/ 2020

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais 
que lhe são conferidas: Considerando que no Anexo V, da Lei nº 1.266/2009 uma das atri-
buições dos cargos em comissões é dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, 
quando necessário ao exercício das demais atividades;
R E S O L V E:
Art. 1º AUTORIZAR servidor nomeado para cargo em comissão da Administração Pública 
Municipal, no interesse do serviço e no exercício de suas próprias atribuições, a dirigir 
veículos oficiais leves das repartições a que pertença, conforme abaixo indicado:
Nome do Servidor: Milena Ferreira da Cruz       Nº Habilitação: 03444779539 “B”   Depar-
tamento: DPMAS
Art. 2º.  Para conduzir o veículo oficial o servidor autorizado deverá possuir Carteira Na-
cional de Habilitação válida e com categoria compatível com o tipo de veículo a ser con-
duzido.
Art. 3º. O servidor autorizado deverá verificar se o veículo possui condições de segurança 
para trafegar, sendo de suas responsabilidades qualquer ônus decorrente de ato culposo 
ou doloso que venha a cometer na condução do veículo oficial.
Parágrafo único. Na ausência de condições de uso e na hipótese de o veículo estar em 
desacordo com as normas de segurança de trânsito, o servidor deverá comunicar imedia-
tamente o Diretor de Departamento de Transporte para que providencie a reparação ou a 
adequação do veículo à legislação pertinente.
Art. 4º. As normas do Código Trânsito Brasileiro devem ser rigorosamente observadas 
pelo condutor do veículo oficial e pelo responsável por sua manutenção.
Art. 5º.  O servidor autorizado a conduzir veículo oficial que for autuado  por infração às 
normas de trânsito estará sujeito ao procedimento administrativo para apuração de res-
ponsabilidade e ressarcimento ao Erário.
Art. 6º.  Ficam expressamente vedadas aos servidores condutores de veículo oficial:
a)  a cessão da direção do veículo a terceiros, exceto se também autorizados ou na ocor-
rência de caso fortuito ou força maior;
b) a utilização em atividades particulares ou diversas daquelas que motivarem a autori-
zação;
c) a condução de pessoas e/ou materiais estranhos à Administração Pública;
d) a utilização fora do horário de expediente ou da escala do servidor, salvo nos casos 
previamente autorizados e pormenorizados pelo Departamento autorizador na ficha de 
controle de tráfego.
Art. 7º. Os servidores autorizados a dirigir veículo oficial deverão preencher e assinar todo 
e qualquer formulário que eventualmente se mostre eficaz no dirimir de possíveis dúvidas 
sobre o trajeto, horário e finalidade da condução, em especial a ficha  de controle de trá-
fego a ser instituída pelo Departamento de Transporte.
Art. 8º. A autorização de que trata esta Portaria não configura acúmulo de atribuições e 
não assegura aos servidores autorizados o direito a qualquer acréscimo salarial.
Art. 9º.  CUMPRA-SE, com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 06 de abril de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI  - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 06/04/2020.

PORTARIA Nº 074/2020

 ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribui-
ções legais que lhe são conferidas,  Considerando o Artigo 12 da Lei nº 03/1993. RESOL-
VE:
Art. 1º  DESIGNAR a servidora publica Sra. VILMA ELIAS GOIS NUNES OLIVEIRA, 
portadora da CTPS nº 54179 série 602, RG nº 11.928.401, CPF nº 042.539.398-48, ocu-
pante do emprego permanente celetista de Escrituraria, para responder pelo emprego em 
comissão, nos termos da Lei nº 1.266, de 03 de dezembro de 2009, Anexo II, de Diretor 

de Divisão de Bolsa Família, lotação DpMDS, sem carga horária.
Art. 2º  As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão a conta das 
dotações próprias do Orçamento Vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

PortariasPortarias
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6 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 06 de abril de 
2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 06/04/2020

PORTARIA Nº 075/2020

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais 
que lhe são conferidas, RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR a Sra. MILENA FERREIRA DA CRUZ, portadora CTPS nº 24173 série 
175/SP, RG nº 25.222.834-0, CPF nº 202.491.828-07, nos termos da Lei nº 1.266, de 
03/12/2009, Anexo II, para exercer o emprego em Comissão de Assessor de Gabinete I, 
lotação DPMAS, sem carga horária. 
Art. 2º A despesa decorrente da contratação, correrá a conta das dotações próprias do 
orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a portaria nº 048, de 
02/04/2018.
Art. 4º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 06 de abril de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 06/04/2020

PORTARIA Nº 084 DE 27 DE ABRIL DE 2020
Dispõe sobre a reorganização do calendário escolar regulamentando as formas de realização de ativida-
des escolares (remotas)  não presenciais, devido ao surto global do Coronavírus, para a Rede Pública de 
Ensino do Município de Alumínio/São Paulo.

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito  Municipal de Alumínio, responsável interino do Departamento Municipal de 
Educação, no uso de suas atribuições técnicas e legais, considerando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional especialmente nos artigos 23 § 2°, 32 § 4º e 80 caput; considerando o Decreto 9057/2017 especialmente 
os artigos 2º e 9º; considerando a CEE 59/2006 e a Deliberação CEE 177/2020 em seus artigos 1° e 2°, conside-
rando o Decreto Municipal nº 2.076, de 22/04/2020, que prorroga a suspensão das aulas da rede publica e privada 
até 10 de maio de 2020; RESOLVE: 
Art. 1º: As instituições de Ensino de Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino funda-
mental II e EJA – Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Alumínio, deverão propor formas de 
realização de atividades escolares remotas (não presenciais) para acesso dos educandos.
§ 1° As atividades remotas,  serão disponibilizadas no canal de comunicação do site da Prefeitura Municipal de 
Alumínio, no Portal da Educação no endereço abaixo indicado e nas Secretarias Escolares.
• Portal da Educação: http://aluminio.sp.gov.br/educacao
•  link Atividades Remotas: http://aluminio.sp.gov.br/educacao/atividadesremotas/ 
§ 2° Os familiares e os educandos que não tiverem acesso às atividades escolares remotas por meio eletrônico, 
poderão entrar em contato com as  secretarias escolares e ou gestores escolares, para retirarem as atividades 
impressas e os livros didáticos com as atividades programadas pelo professor,  de acordo com os dias e horários 
estipulados.
• Telefone para contato das secretarias das escolas contém no Anexo I desta Portaria.
Continuação da Portaria nº 084/2020 fls. 02
§ 3° As atividades estarão organizadas por  fase e ano de escolaridade.
§ 4° Os educandos devem realizar, com o auxílio dos pais ou responsáveis, as atividades referentes à fase e  ano 
que está cursando no ano letivo de 2020.
Art. 2°: As atividades escolares remotas  têm como objetivos:
I -  Adotar providências que minimizem as perdas dos alunos com a suspensão de atividades nos prédios esco-
lares; 
II -  Assegurar que os objetivos educacionais de ensino e aprendizagem previstos nos planos de cada escola 
sejam alcançados até o final do ano letivo; 
III -  Garantir que o calendário escolar seja adequado às peculiaridades locais, inclusive climáticas, econômicas e 
de saúde, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto em Lei, ou seja, sem redução das 800 (oitocen-
tas)  horas de atividade escolar obrigatória, conforme previsto no § 2º, do art. 23, da LDB; 
IV -  Computar nas 800 (oitocentas) horas de atividade escolar obrigatória, as atividades programadas fora da 
escola, caso atendam às normas vigentes sobre dia letivo e atividades escolares (Indicação CEE 185/2019); 
V - Utilizar, para a programação da atividade escolar obrigatória, todos os recursos disponíveis, desde orientações 
impressas com textos, estudo dirigido e vídeo-aulas enviadas aos alunos/família, bem como outros meios remotos 
diversos.
Art. 3° As atividades escolares não presenciais serão computadas como horas letivas, devendo compor as 
800 (oitocentas) horas letivas mínimas previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Art. 4° A instituição educacional procederá de modo que o discente e seus familiares tenham plena compre-
ensão de que se trata de colaboração entre a família e a instituição escolar, em que todos têm responsabili-

dade na sua parte a cumprir, de modo a zelar pela aprendizagem dos alunos.
Art. 5° Os familiares juntamente com os alunos deverão apresentar as atividades realizadas para os seus respec-
tivos professores no momento de retorno às aulas presenciais e posteriormente os diretores encaminharem para 
os supervisores do Departamento Municipal de Educação.
Art. 6° Retorno do recesso escolar a partir de 27/04/2020.
Art. 7° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 27 de abril de 2020.
ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

KÁTIA ROSEMARY CORRÊA DE MOURA VICENTE - Diretora de Divisão de Planejamento e Téc. Educacio-
nal

CÍNTIA CÉSAR BOTTI VICENTE - Diretora de Divisão de Infra Estrutura e Assistência Escolar
Registrada e Publicada na Prefeitura em 27/04/2020

ANEXO I DA PORTARIA Nº 084/2020
LISTAS DAS ESCOLAS COM RESPECTIVOS ENDEREÇOS E TELEFONES

1 – E.M. JOÃO DE ALMEIDA
ENDEREÇO:  Rua Benedito Vieira, nº 20 – Bairro Itararé  -  Fone:  (11) 4715-3789

2 – E.M. PROF. ISAURA KRUGER
ENDEREÇO:  Av. Santiago, nº 468 – Vila Industrial – Fone: (11) 4715-1922

3 – ESCOLA MUNICIPAL VICENTE BOTTI
ENDEREÇO:  Praça João de Castro Figueirôa, nº 02 – Vila Industrial – Fone: (11) 4715-
2482

4 – E.M. COMENDADOR RODOVALHO
ENDEREÇO: Rua Antonio Dias, nº 20 – Vila Paulo Dias – Fone:  (11) 4715-1350

5 – E.M. JOSÉ JOAQUIM DA SILVA
ENDEREÇO: Rua Ilhéus, nº 51 – Vila Paraíso – Fone: (11) 4715-3674

6 – E.M. MANOEL NETTO FILHO
ENDEREÇO: Rua: Antonio Grillo, nº 300 – Vila Pedágio  -  Fone (11)  4715-3610

7 – E.M. DR. ROBERTO NEY NOVAES DE FIGUEIREDO
ENDEREÇO: Rua Antonio Russo, nº 301 – Jardim Olidel – Fone: (11) 4715-7816

8 – E.M. ENGº ANTONIO DE CASTRO FIGUEIRÔA
ENDEREÇO: Rua Luiz Martins, nº 100 – Jardim Olidel – Fone: (11) 4715-7096

9 – E.M. JOSÉ JESUS PAES
ENDEREÇO:  Estrada Santa Rita, nº 5772 – Bairro Figueiras – Fone: (11) 4715-7429

10 – CRECHE MUNICIPAL BENEDITA FURQUIM DIAS
ENDEREÇO: Av. Octávio Corrêa da Costa, nº 242 – Vila Paraíso  -  Fone: (11) 4715-7619

   AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2020

Proposta de alteração no Plano Plurianual 2018-2021 e 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020.

A Prefeitura Municipal de Alumínio, por meio do Departamento Municipal de Planeja-
mento e Obras convida a população em geral, as sociedades de bairros, demais orga-
nizações não governamentais, clube de serviços, entidades religiosas e quaisquer ou-
tros segmentos representativos da população, para participar da Audiência Pública, no 
saguão da Prefeitura Municipal de Alumínio, situado a Avenida Eng. Antonio de Castro 
Figueroa, nº 100, Vila Santa Luzia, no dia 07 de maio (quinta-feira) às 10h00min, para 
apresentação de proposta de alteração no Plano Plurianual 2018-2021 e na Lei de 
Diretrizes Orçamentarias 2020, atendendo ao paragrafo único do artigo 48 da Lei Com-
plementar nº 101/2000, assegurando a transparência da Gestão Fiscal. Esclarecemos 
que a entrada será restrita, para não haver aglomeração em virtude das medidas de 
enfrentamento a pandemia do Covid 19.

Alumínio, 29 de abril de 2020.

RODOLPHO BARRETO MIGUEL RODRIGUES
Diretor Municipal do Departamento de 

Planejamento e Obras
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MUNICÍPIO DE ALUMINIO

APLICAÇÕES COM RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RETENÇÕES AO FUNDEB

PREVISÃO ATUALIZADA
PARA O EXERCÍCIO

RECEBIDO ATÉ O
TRIMESTRE

PREVISÃO ATUALIZADA
PARA O EXERCÍCIO

RETIDO ATÉ O TRIMESTRE

RECEITAS DE
TRANSFERÊNCIAS 14.500.000,00 4.153.552,43 11.745.000,00 3.064.368,63

RECEITAS DE APLICAÇÕES
FINANCEIRAS

88.650,00 0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O

TRIMESTRE

TOTAL 14.588.650,00 4.153.552,43 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS RETENÇÕES

3.064.368,63

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)

GANHO 1.089.183,80 PERDA 0,00

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL

MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)

14.588.650,00 4.153.552,43

8.753.190,00 2.492.131,46

DESPESAS TOTAIS

DOTAÇÃO ATUALIZADA
PARA O EXERCÍCIO

DESPESA EMPENHADA ATÉ
O TRIMESTRE

DESPESA LIQUIDADA ATÉ O
TRIMESTRE

DESPESA PAGA ATÉ O
TRIMESTRE

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

TOTAL

MAGISTÉRIO

OUTRAS

4.153.552,43

16.820.000,00 115,29 3.815.280,48 91,86 3.627.354,96 87,33 3.364.739,29 81,01

13.190.000,00 90,41 3.007.093,58 72,40 3.007.093,58 72,40 2.788.830,13 67,14

3.630.000,00 24,88 808.186,90 19,46 620.261,38 14,93 575.909,16 13,87

DEDUÇÕES

MAGISTÉRIO
( - ) Desp. c/ Aposent. (3190.01.00)

( - ) Desp. c/ Pensões (3190.03.00)

OUTRAS
( - ) Desp. c/ Aposent. (3190.01.00)

( - ) Desp. c/ Pensões (3190.03.00)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL

MAGISTÉRIO

OUTRAS

3.815.280,48 91,86 3.627.354,96 87,33 3.364.739,29 81,01

3.007.093,58 72,40 3.007.093,58 72,40 2.788.830,13 67,14

808.186,90 19,46 620.261,38 14,93 575.909,16 13,87

Quadro 5 JANEIRO A MARÇO 2020 R$ Centavos

Fonte: Balancete Consolidado - Contas Correntes AUDeSP 

( - ) Outras Despesas com Inativos

( - ) Outras Despesas com Inativos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
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APLICAÇÕES COM RECURSOS PRÓPRIOS  -  EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

RECEITAS DE IMPOSTOS

PREVISÃO ATUALIZADA
PARA O EXERCÍCIO

ARRECADADO ATÉ O
TRIMESTRE

DESPESAS TOTAIS

DOTAÇÃO ATUALIZADA
PARA O EXERCÍCIO

DESPESA EMPENHADA ATÉ O
TRIMESTRE

DESPESA LIQUIDADA ATÉ O
TRIMESTRE

DESPESA PAGA ATÉ O
TRIMESTRE

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

TOTAL

ENSINO FUNDAMENTAL

EDUCAÇÃO INFANTIL

19.111.000,00 23,56 6.587.974,45 34,24 4.399.194,20 22,87 4.265.833,44 22,18

2.990.000,00 3,69 1.576.746,78 8,19 370.429,61 1,93 296.153,71 1,54

4.376.000,00 5,39 1.946.859,04 10,12 964.395,96 5,01 905.311,10 4,71

DEDUÇÕES

ENSINO FUNDAMENTAL
( - ) Ganhos de Aplicações Financeiras

EDUCAÇÃO INFANTIL
( - ) Ganhos de Aplicações Financeiras

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-1.728,83 -0,01 -1.728,83 -0,01 -1.728,83 -0,01

-1.728,83 -0,01 -1.728,83 -0,01 -1.728,83 -0,01

DESPESAS LÍQUIDAS

ENSINO FUNDAMENTAL

EDUCAÇÃO INFANTIL

RETENÇÕES AO FUNDEB

1.576.746,78 8,19 370.429,61 1,93 296.153,71 1,54

1.945.130,21 10,11 962.667,13 5,00 903.582,27 4,70

3.064.368,63 15,93 3.064.368,63 15,93 3.064.368,63 15,93

PARA O EXERCÍCIO

3.919.013,839.135.100,00

APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS

ATÉ O TRIMESTRE

PRÓPRIOS TOTAL

TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO

TRANSFERÊNCIA DO ESTADO

TOTAL

FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO

TOTAL

RETENÇÕES AO FUNDEB

RETENÇÕES AO FUNDEB

RECEITAS LÍQUIDAS

23.300.500,00 4.788.777,15 20.279.900,00 4.810.214,58

48.684.000,00 10.533.067,32

81.119.600,00 19.240.858,30

11.745.000,00 3.064.368,63

69.374.600,00 16.176.489,67

11.745.000,00 14,48 3.064.368,63 15,93 3.064.368,63 15,93 3.064.368,63 15,93

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.586.245,62 34,23 4.397.465,37 22,86 4.264.104,61 22,17

JANEIRO A MARÇO 2020 R$ CentavosQuadro 6

Fonte: Balancete Consolidado - Contas Correntes AUDeSP 
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MUNICÍPIO DE ALUMINIO

QUADRO RESUMIDO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

RECEITAS E APLICAÇÕES MÍNIMAS

RECEITAS DE IMPOSTOS

DESPESAS / APLICAÇÕES E RESPECTIVOS PERCENTUAIS

TIPO DE RECURSOS
EMPENHADO ATÉ O

TRIMESTRE
LIQUIDADO ATÉ O

TRIMESTRE
PAGO ATÉ O TRIMESTRE

VALOR % VALOR % VALOR %

Recursos Próprios - Educação Básica

FUNDEB

Magistério

6.586.245,62 34,23 4.397.465,37 22,86 4.264.104,61 22,17

3.007.093,58 72,40 3.007.093,58 72,40 2.788.830,13 67,14

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

4.810.214,58

3.919.013,83Impostos Próprios

Transferências Constitucionais

Total da Receita de Impostos

Total

15.321.844,47

19.240.858,30

3.815.280,48 91,86 3.627.354,96 87,33 3.364.739,29 81,01

JANEIRO A MARÇO 2020 R$ CentavosQuadro 9

Aplicação mínima de 25% das receitas de
impostos, conforme artigo 212

FUNDEB

Transferências do Exercício 4.153.552,43

Aplicações Financeiras 0,00

Total do FUNDEB 4.153.552,43

LEI Nº 11.494, de 20/06/07

Magistério - art. 22 - mínimo de 60% 2.492.131,46

Aplicação total - art. 21, §2º - mínima de 95% 3.945.874,81

FUNDEF

Saldo de Exercícios Anteriores

Aplicações Financeiras

Total do FUNDEF 0,00

0,00

0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96

Magistério - mínimo de 60%

Total - 100% dos recursos

0,00

0,00

RECURSOS VINCULADOS

Recebidos no Exercício

Saldo de Exercícios Anteriores

Total de Recursos Vinculados

0,00

0,00

0,00

APLICAÇÃO TOTAL DE 100%

Eventual saldo não aplicado deverá ser
aplicado no exercício seguinte

FUNDEF EXERCÍCIOS ANTERIORES

Magistério

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OUTRAS VINCULAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fonte: Balancete Consolidado - Contas Correntes AUDeSP 

Outras 808.186,90 19,46 620.261,38 14,93 575.909,16 13,87

Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ERRATA DE PUBLICAÇÃO: ANEXO II - QUADRO DE EMPREGO CLT CO-
MISSIONADOS, DAS PÁGINAS 9, 10, 11, EDIÇÃO 07 DE 17 DE ABRIL 
DE 2020, LEIA-SE CONFORME SEGUE:
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130ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA
DE 27 DE Abril DE 2020 ÀS 18:00 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO DA DELEGACIA
VICE-PRESIDENTE: PROFª. MEIRE BARBOSA
SECRETÁRIOS: ENIVALDO, GERALDO ATLETA E BEN-
GALA 
VEREADORES PRESENTES: DR. ALEXANDRE AMARAL, 
BETO,  RENATINHO WATANABE E EDMO BOFETE 

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO:
- Recebimento das respostas dos requerimentos nºs 183, 
184, 185, 186, 187,188,189,190,191,193 ,194, 195 , 197, 
198, 199, 200 e 202 de 2020 que estarão disponíveis no por-
tal de transparência da Câmara Municipal.
- Retirada a pedido do Executivo do projeto de lei nº 43/2019 
que dispõe sobre a criação e organização da guarda munici-
pal de 
Alumínio e dá outras providências.

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES 
VEREADORES:

Requerimentos
- Requerimento nº 203/2020, de autoria do edil Bengala, re-
quer informações sobre distribuição de máscaras para a po-
pulação.
- Requerimento nº 204/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, 
requer informações sobre vacinação contra a gripe. 
- Requerimento nº 205/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, 
requer informações sobre emenda para a área da saúde do 
deputado estadual Carlos Giannazi.
- Requerimento nº 206/2020, de autoria de todos os vere-
adores, requerem voto de pesar pelo falecimento do Dr. 
Eno Lippi.
- Requerimento nº 207/2020, de autoria do edil Geraldo 

Atleta, requerer voto de pesar pelo falecimento da Sra. Maria 
Denise César Rodelli.
- Requerimento nº 208/2020, de autoria do edil Geraldo Atle-
ta, requer voto de pesar pelo falecimento da Sra. Herminda 
Evangelista Soares.
- Requerimento nº 209/2020, de autoria do edil Bengala, re-
quer informações sobre vacinação contra gripe aos idosos 
acamados, crianças  e deficientes físicos que não podem se 
deslocar aos postos de saúde.
- Requerimento nº 210/2020, de autoria do edil Bengala, re-
quer informações sobre aglomeração de pessoas na represa 
de Itupararanga.
- Requerimento nº 211/2020, de autoria do edil Renatinho 
Watanabe, requer voto de pesar pelo falecimento do senhor 
Geraldo Antonio dos Santos.
- Requerimento nº 212/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, 
requer informações sobre falta de água em vários bairros.
- Requerimento nº 213/2020, de autoria do edil Dr. Alexandre 
Amaral, requer informações sobre uso da máquina da Prefei-
tura para realizar terraplanagem de terreno.
- Requerimento nº 214/2020, de autoria de todos os vereado-
res, requerem informações sobre o projeto de lei nº 09/2020.
- Requerimento nº 215/2020, de autoria do edil Dr. Alexan-
dre Amaral, requer informações sobre passivo trabalhista da 
Prefeitura.
                                             
ORDEM DO DIA
- Aprovada a Discussão única do PROJETO DE LEI Nº 
46/2019 que INSTITUI O CONSELHO DO TRABALHO, EM-
PREGO E RENDA – CTER- NO ÂMBITO DO SISTEMA NA-
CIONAL DE EMPREGO - SINE, NO MUNICÍPIO DE ALUMÍ-
NIO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.667, DE 17 DE 
MAIO DE 2018 com emenda. 
- Aprovada a Emenda nº 01/2020 ao PROJETO DE LEI Nº 
46/2019 que INSTITUI O CONSELHO DO TRABALHO, EM-
PREGO E RENDA – CTER- NO ÂMBITO DO SISTEMA NA-
CIONAL DE EMPREGO - SINE, NO MUNICÍPIO DE ALUMÍ-
NIO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.667, DE 17 DE 
MAIO DE 2018. 
- Adiada a Discussão Única do Projeto de Lei nº 06/2019-l   
que “Dispõe sobre o fornecimento e instalação gratuita, pela 
Concessionaria de serviços de água, de válvulas de retenção 
de ar (eliminadores de ar), para hidrômetros a todos os imó-
veis comerciais e residenciais do município de Aluminio e dá 
outras providencias-”.
- Adiada a Discussão única do projeto de lei nº 09/2020 que 
dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 
suplementar.

PARTICIPE DAS SESSÕES 
TODAS AS SEGUNDAS ÀS 18 HORAS!
Rua Hamilton Moratti, 10 - Vila Santa Luzia 
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