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Distribuição gratuita Orgão Oficial da Prefeitura

Entre as ações de Enfrentamento a Pandemia do Coro-
naVírus - COVID-19 o COE - Centro de Operações de 
Emergência em Saúde Pública iniciou em Alumínio uma 
campanha educativa dizendo NÃO ao CoronaVírus. 
Com os dizeres Em Alumínio NÃO, banners e outdo-
ors estão sendo instalados nos pontos de maior visibi-
lidade na cidade para que a população seja mobilizada 
a dizer não a transmissão do Vírus em nossa cidade. 
Com dois casos confirmados, o município manteve 

a quarentena e não flexibilizou as normas onde ape-
nas os serviços essenciais continuam funcionando. 
Alumínio se destacou nas mídias como a última cidade a 
ter caso confirmado e o engajamento da população com 
as regras de Isolamento Social foram fundamentais para 
conter o avanço do COVID - 19 . participe da campanha: 
EM ALUMÍNIO NÃO! e diga não ao Corona Vírus. 
#fiqueemcasa #usemascara #laveasmaos#corona
virusemaluminionao
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ExpedienteExpediente
desempregado no mercado de trabalho e outras ações do sistema publico de emprego;
II - elaborar e apreciar projetos de geração de trabalho, emprego e renda e de qualificação e requalifi-
cação profissional no Município, isoladamente ou em conjunto com os Conselhos instituídos no âmbito 
municipal, bem como proceder a sua homologação;
III - propor programas, projetos e medidas que incentivem o associativismo e a auto organização como 
forma de geração de emprego e renda no Município;
IV - identificar e indicar a Secretaria Executiva da Comissão Estadual de Emprego de São Paulo e as ins-
tituições financeiras, por meio de Resolução, as áreas e setores prioritários do Município para alocação 
de recursos do FAT, no âmbito do Programa de Geração de Emprego e Renda;
V- proceder ao acompanhamento da utilização dos recursos públicos utilizados na geração de trabalho, 
emprego e renda e na qualificação e requalificação profissional no Município, priorizando os oriundos do 
FAT, propondo as medidas que julgar necessárias para melhorias do desempenho das politicas publica;
VI - analisar as tendências do sistema produtivo no âmbito do Município e seus reflexos na criação de 
postos de trabalho e perfil da demanda de trabalhadores, com base em sistema permanente de informa-
ções sobre o mercado de trabalho no Município;
VII - propor medidas alternativas, econômicas e sociais, geradoras de oportunidades de trabalho e renda 
que atenuem os efeitos negativos dos ciclos econômicos e do desemprego estrutural sobre o mercado 
de trabalho;
VIII - incentivar a modernização das relações de trabalho, especialmente nas questões de segurança e 
saúde;
IX - editar publicações dando ênfase a divulgação de informações sobre a evolução e o estado do mer-
cado de trabalho, a qualificação de mão de obra e a identificação das oportunidades de trabalho com 
vista a reabsorção da mão de obra desocupada, bem como disponibilizar as referidas informações no 
site da Prefeitura;
X -promover o intercambio de informações com a Comissão Estadual de Emprego e/ou com outros Con-
selhos Municipais, objetivando não apenas a integração do Sistema, mas também a obtenção de dados 
orientadores de suas ações;
XI - apresentar ao Poder Executivo Municipal, anualmente, projeto de metas e relatório detalhado das 
atividades desempenhadas e dos resultados obtidos.
Seção II
Da Estrutura e Funcionamento
Art. 5." A presidência do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda - CMTER, eleita anualmente 
por maioria absoluta de votos dos seus membros titulares, será alternada entre as representações do 
governo, dos trabalhadores e dos empregadores, em sistema de rodizio, contemplando um segmento 
por cada período, sendo vedada recondução para o período seguinte.
Art. 6º Compete ao Presidente do CMTER:
I - presidir as sessões plenárias, estabelecer a pauta de discussão, orientar os debates e colher os votos;
II - emitir voto de qualidade nos casos de empate;
III - convocar reuniões ordinárias e extraordinárias, na forma disposta no Regimento Interno.
Art. 7º A vice-presidência do CMTER será exercida pelo representante do Centro Regional de Sorocaba 
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico quando a presidência couber a representação dos traba-
lhadores ou dos empregadores, e de forma alternada entre as representações dos trabalhadores e dos 
empregadores, quando a presidência for exercida pelo representante do governo.
§ 1.° No caso de ausência ou impedimento do presidente, o vice-presidente assumira os trabalhos da 
reunião.
§ 2. No caso de vacância da presidência, o vice-presidente assumira o cargo ate o termino do mandato.
§ 3.° A vacância ocorrerá quando:
I - o presidente comunicar formalmente o seu afastamento;
II - o presidente se ausentar, sem justificativa, por duas reuniões ordinárias
consecutivas.
§ 4.° Caso ocorra a vacância dos cargos de Presidente, de Vice-Presidente ou de qualquer membro, os 
respectivos suplentes substituirão os titulares do mesmo segmento destes, para completar o mandato.
Art. 8º O CMTER terá uma Secretaria Executiva, a qual competira as ações de cunho operacional de-
mandadas pelo Conselho e o fornecimento de informações necessárias as suas deliberações.
Paragrafo único. A Secretaria Executiva do Conselho será exercida por representante do Centro Regio-
nal de Sorocaba da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, responsável pela operacionalização do 
Sistema Nacional de Emprego no Município.
Art. 9º Os órgãos e instituições, inclusive as financeiras, que interagirem com o CMTER poderão partici-
par das reuniões, se convidadas, sendo-lhes facultado manifestar-se sobre os assuntos abordados, sem, 
entretanto, ter direito a voto.
Art. 10- O CMTER promovera conferencia, mediante convocação de entidades envolvidas no processo 
de geração de emprego e renda e qualificarão profissional.
Art. 11- O CMTER elaborara seu Regimento Interno, observando as normas estabelecidas pelo Conse-
lho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT e as disposições desta Lei.
Seção III
Das Reuniões e Deliberações
Art. 12. O Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda - CMTER reunir-se-á:
I - ordinariamente, a cada bimestre, por convocação de seu presidente; e
II - extraordinariamente, a qualquer tempo, por convocação de seu presidente ou de 1/3 (um terço) de 
seus membros
Art. 13. As deliberações do CMTER deverão ser tomadas por maioria simples de votos, com quórum 
mínimo de metade mais um de seus membros.
Paragrafo único. As decisões normativas terão forma de deliberação, numeradas de forma sequencial 
e publicadas, se o caso em meio eletrônico ou aquele utilizado pela municipalidade para divulga9ao de 
seus atos.
Seção IV
Do apoio e suporte administrativo
Art. 14. Cabe ao Governo Municipal as providencias formais para a constituição e instalação dos Con-
selhos.
Paragrafo único. O apoio e o suporte administrativos necessários para a instituição, regulamentação, 
organização, estrutura e funcionamento dos Conselhos ficarão a cargo do governo referido neste artigo, 
por intermédio do Departamento Municipal de Administração.
Art. 15. O Ministério da Economia e o CODEFAT prestarão assessoramento ao Conselho do Trabalho, 
Emprego e Renda, objetivando sua efetiva atuação no processo de gestão participativa dos recursos do 
FAT.

Art. 16. A instituição, regulamentação e o credenciamento no Sistema de Gestão do Conselho do 
Trabalho, Emprego e Renda - SG-CTER, são condições indispensáveis para a transferência de 
recursos do FAT, nos termos regulamentados pelo CODEFAT.
CAPITULO II
DAS DISPOSICÕES FINAIS
Art. 17. O Conselho poderá criar Grupo Técnico para assessoramento dos Conselheiros nos as-

ERRATA AO DECRETO Nº  2.065 DE 23 DE MARÇO DE 2020
      
O Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, torna pública a 
seguinte ERRATA.
No do Art. 1º do Decreto nº 2.065, de 23/03/2020, § 3º onde se lê:
Atividade: 10.302.0204.2.131
Leia-se:
Atividade: 10.312.0204.2.131

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 13 de maio de 2020.

L E I  Nº 2.095, DE 05 DE MAIO DE 2020.
INSTITUI O CONSELHO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA – CTER- NO ÂMBITO DO SISTEMA 
NACIONAL DE EMPREGO - SINE, NO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 
Nº 13.667, DE 17 DE MAIO DE 2018. 

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.
Capitulo I
DO CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Seção I
Da Constituição, Objetivos e Competências
Art. 1º -   Fica instituída o Conselho do Trabalho, Emprego e Renda, órgão colegiado, de caráter per-
manente e deliberativo, com a finalidade  de consubstanciar a participação da sociedade organizada na 
administração de um sistema público de emprego, no Município de Alumínio.
Paragrafo único. Compreende-se por caráter deliberativo a participação na elaboração e no acompanha-
mento da execução do Plano de Trabalho do Sistema Nacional de Emprego - SINE e do Programa de 
Geração de Emprego e Renda, no âmbito municipal.
Art.  2. O Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda - CMTER terá por finalidade estabelecer 
diretrizes e prioridades para as politicas de fomento e apoio a geração de trabalho, emprego, renda e a 
qualificação e requalificação profissional no Município de Alumínio.
Art. 3º. O Conselho, constituído de forma tripartite e paritária, será composto por 9 (nove) membros titu-
lares, em igual numero de representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do Governo.
I)Representantes do governo:
a)Dois membros do quadro de emprego efetivo indicado pela Prefeitura Municipal de Alumínio, e
b)Um membro indicado pelo Centro Regional de Sorocaba da Secretaria de Desenvolvimento Econô-
mico.
II)Representantes dos trabalhadores:
a)Dois membros indicados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Industrias Metalúrgicas, mecânicas e 
materiais Elétricos de Alumínio;
b)Um membro indicado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Alumínio.
III)Representantes dos empregadores:
a)Dois membros indicados pelo Comércio local
b)Um membro indicado pelas Industrias locais
§ 1° Para cada membro titular haverá um membro suplente pertencente ao mesmo órgão/entidade.
§ 2° Os representantes, titulares e suplentes, dos trabalhadores e dos empregadores, serão indicados 
pelas respectivas organizações.
§ 3° Caberá ao Governo Municipal indicar os seus respectivos representantes.
§ 4° O mandato de cada representante é de 2 (dois) anos, vedada a recondução.
§ 5° Os Conselheiros, titulares e suplentes, representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do 
Governo, serão formalmente designados, mediante decreto do titular do órgão gestor local, publicada na 
imprensa oficial local, se houver, e no sitio oficial local na Internet.
§ 6° O ato legal de designação dos membros do Conselho devera conter o nome completo dos con-
selheiros, a situação de titularidade ou suplência, a indicação do segmento por eles representados e o 
respectivo período de vigência do mandato.
§ 7° Pela atividade exercida no Conselho, os seus membros, titulares ou suplentes, não receberão qual-
quer tipo de pagamento, remuneração, vantagens ou benefícios.
Art. 4° Compete ao Conselho do Trabalho, Emprego e Renda- CTER, exercer as seguintes atribuições:
I- articular-se com instituições publicas e privadas, inclusive acadêmicas e de pesquisa, com vistas 
a obtenção de subsídios para o aperfeiçoamento das ações do Programa Seguro- Desemprego, 
executadas no âmbito do Sistema Nacional de Emprego - SINE e dos Programas de Trabalho, 
Emprego e Geração de Renda, estabelecendo parcerias que maximizem o investimento do Fun-
do de Amparo ao Trabalhador - FAT em programas de qualificação e requalificação profissional, 
intermediação de mão de obra, geração de emprego e renda, inserção do jovem e reinserção do 

ErrataErrata

LeisLeis
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3suntos de sua competência.
Art. 18- Os convênios firmados até a presente data e fiscalizados pela Comissão Municipal de Emprego, 
serão fiscalizados pelo Conselho do Trabalho, Emprego e Renda- CTER, ora criado.
Art. 19 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, 
em especial a Lei nº 574, de 02/05/2001.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 05 de maio de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 05/05/2020

L E I  Nº 2.096, DE 12 DE MAIO DE 2020
 REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 
QUE TRATA O ART. 37, INCISO X DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, RELATIVA À DATA-BASE DO MÊS 
DE MAIO DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO, no exercício das atribuições legais que lhe são conferidas; 
Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica concedida a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais do Mu-
nicípio de Alumínio de que trata o art. 37, inciso X da Constituição Federal, majorados em 4,46 (quatro 
vírgula quarenta e seis por cento), em conformidade ao art. 1º da Lei Municipal nº 738, de 25 de junho 
de 2003.
Art. 2º  O disposto no art. 1º desta Lei, refere-se à data base de 1º de maio de 2020. 
Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações próprias orçamen-
tárias, suplementadas se necessário. 
Art. 4º  Esta   Lei   entra   em   vigor   na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de maio 
de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO, 12 de maio de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 12/05/2020

L E I  Nº 2.097, DE 12 DE MAIO DE 2020
DISPÕE SOBRE REVISÃO ANUAL DO SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA CÂMARA MU-
NICIPAL DE ALUMÍNIO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO, no exercício das atribuições legais que lhe são conferidas; 
Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam revistos em 4,46 % (quatro vírgula quarenta e seis por cento), o salário dos servidores da 
Câmara Municipal de Alumínio, de que trata o Art. 37, X da Constituição Federal. 
Parágrafo único: A concessão de reajuste de que trata o caput desse artigo, não se aplica ao subsídio 
de vereadores.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações próprias orçamen-
tárias, suplementadas, se necessário. 
Art. 3º  Esta   Lei   entra   em   vigor   na   data  de  sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de maio 
de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO, 12 de maio de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 12/05/2020

D E C R E T O  Nº  2.078 DE 23 DE ABRIL DE 2020
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO QUADRO DE MEMBROS DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE 
EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA PARA O NOVO CORONAVIRUS (COE-Ncov) CONSTANTE DO 
DECRETO Nº 2.059 DE 16/03/2020  

O PREFEITO DE ALUMÍNIO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
do Município de Alumínio; D E C R E T A:
Art. 1º Fica alterado o quadro de membros titulares e suplentes do Centro de Operações de Emergência 
em Saúde Pública para o novo Coronavirus (COE-Ncov), instituído pelo Decreto nº 2.059, de 16 de mar-
ço de 2020, que passa a ter a seguinte constituição: 

   

Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições do Decreto nº 2.059/2020.
Art. 3. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 23 de abril de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

LUIZ CARLOS BEDA - Diretor do Departamento Municipal de Saúde
Registrado e Publicado na Prefeitura em 23/04/2020

DECRETO Nº  2079, DE 08 DE MAIO DE 2020. 
Prorroga o prazo final do Decreto nº 2.076/2020 que dispõe sobre 
a suspensão das aulas das redes pública e privadas, do atendi-
mento presencial 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), e dá outras pro-
vidências 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 Coronavírus;  
Considerando que a Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, ao dispor sobre medidas 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 quarentena; 
 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 deixando muito claro que 
o que vale é o decreto do governo do estado de São Paulo e que as prefeituras podem, sim, regulamen-
tar esse decreto, mas de forma suplementar, ou seja, podem restringir mais, mas de maneira alguma 
poderiam abrir"; e
Considerando a recente fiscalização e a necessidade de aclarar as medidas de restrição de atividades 
de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação do coronavírus; D E C R E T A :  
Artigo 1º - Fica prorrogada até 31 de maio de 2020, a suspensão das aulas das redes pública e privadas, 
o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais, o funcionamento de casas notur-
nas 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 propaga-
ção do coronavírus, nos termos deste decreto.  
Artigo 2º - Para o fim de que cuida o artigo 1º deste decreto, fica totalmente suspenso no município 
o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços tidos 
como não essenciais, pelo prazo estipulado no artigo 1º deste decreto tais como:
 I - Bares, salões de cabelereiro e barbeiro, centros e clínicas de estética, academias e clubes, escritórios 
de advocacia, contabilidade, engenharia, arquitetura, imobiliárias, lojas de tecidos e de aviamentos, lojas 
de roupas e calçados, perfumarias e lojas de cosméticos, papelarias, sorveterias e bombonieres, lojas 
de produtos diversos (tipo loja de “1,99”). Inclusive, as lojas que fazem venda por crediário, não podem 
mais fazer atendimento presencial; 
II - Funcionamento de casas noturnas, aluguel de chácaras de recreio e demais estabelecimentos dedi-
cados à realização de festas, eventos ou recepções.
III-  Os serviços de cultos, missas ou quaisquer atos de qualquer denominação religiosa, que impliquem 
reunião de fiéis e seguidores, em qualquer número, em igrejas, templos e casas religiosas de qualquer 
credo.
§ 1º - Caso necessário, para cumprimento do disposto nos incisos I, II e III deste artigo, poderão ser 
adotadas providências nos âmbitos administrativo, sanitário e penal quanto aos donos dos estabeleci-
mentos, líderes e/ou responsáveis pela convocação para a realização dos atos religiosos, ora proibidos. 
Artigo 3º - O disposto no “caput” do artigo 2º não se aplica a estabelecimentos que tenham por objeto 
atividades essenciais, na seguinte conformidade: 
1- Alimentação: Supermercados, mercados e mercearias, padarias, lojas de conveniência, açougues, 
hortifrútis, loja de produtos orgânicos, sendo proibido o consumo no local.
2- Refeição: Restaurantes, lanchonetes e pizzarias, que poderão vender somente por delivery e retirada 
na porta, evitando aglomerações.
3- Saúde Animal: Casa de ração, clínicas veterinárias e pet shops.
4- Feiras Públicas Diurnas: Comércio de produtos exclusivamente hortifrutigranjeiros, pescados  e ‘secos 
e molhados’.  
5- Serviços de Saúde Humana: clínicas de serviços essenciais à saúde, consultórios médicos e odonto-
lógicos, clínicas de fisioterapia, ótica e farmácias.
6- Veicular: postos de combustíveis, autopeças, oficinas mecânicas, auto elétricas, funilarias, borracha-
rias e demais serviços essenciais à manutenção de veículos automotores; 
• Lava-rápidos poderão funcionar exclusivamente no sistema ‘leva e traz’.
7- Serviços Financeiros: bancos, correspondentes bancários, casas lotéricas e estabelecimentos de con-
cessão de crédito.
8- Serviços de Hotelaria: hotéis e pousadas, desde que recebam clientes que estejam no município 
exclusivamente a trabalho.
9- Serviços Postais: correio
10- Serviços de Transportes: ônibus, táxi e transporte por aplicativo. Os motoristas deverão fazer o uso 
de máscaras de proteção durante as viagens e só poderão transportar passageiros que estiverem usan-
do máscara, além de promoverem a higienização dos veículos.
11- Outros comércios: comércios de água em galões e caminhões pipa, revenda de gás; comercio 
que tenham somente produtos de limpeza, embalagens e descartáveis; floriculturas, materiais de cons-
trução, materiais elétricos e eletrônicos, bancas de jornais;
12- Demais Serviços que deverão funcionar de portas fechadas com atendimento de uma pessoa 
por vez: serviços funerários, de segurança privada, representantes de operadoras de internet, telefonia 
e call center, lavanderias e serviços de limpeza, bem como assistências técnicas de eletrodomésticos.

Parágrafo único. Os estabelecimentos referidos nos itens 1 a 12 deste artigo deverão adotar 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 ma-
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4 terial 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 desabastecida.
VIII – disponibilização de máscaras, álcool gel, bem como outros materiais e insumos recomendados pe-
las autoridades de saúde e sanitária para todos os funcionários que exerçam atividades de atendimento 
ao público.
Artigo 4º   Caberá a Divisão de Tributação e Fiscalização e a Vigilância Sanitária adotar medidas para: 
I – notificar o estabelecimento infrator;
II - cassar o alvará de licença do estabelecimento notificado que desobedecer as medidas ora decreta-
das, ou suspender os termos de permissão de uso (TPUs) concedidos a profissionais autônomos locali-
zados em áreas de grande concentração de ambulantes.
III – aplicar, cumulativamente, as penalidades de multa, interdição total ou parcial da atividade e cas-
sação de alvará de localização e funcionamento previstas na Lei nº 340, de 26 de junho de 1997, por 
eventuais descumprimentos; 
Continuação do Decreto nº 2.079/2020 fls. 05
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 Divisão de Tributação 
e Fiscalização e a Vigilância Sanitária deverão utilizar de força da Polícia Militar.
Artigo 5º  Em conformidade ao § 1º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, cabe ao Mu-
nicípio resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais no que 
se refere:
§ 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das neces-
sidades 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 custódia 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 suprimentos 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 co-
mércio 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 instituições supervisio-
nadas 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 segurança;
XXVIII - levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da segurança coletiva, nota-
damente 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 andamento e às 
urgentes;
XXXI - atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria jurídicas 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 obedecidas as deter-
minações 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 funcionamento de serviços 
públicos e atividades essenciais, e de cargas de qualquer espécie que possam acarretar desabasteci-
mento de gêneros necessários à população. 
§ 4º Para fins do cumprimento ao disposto neste Decreto, os órgãos públicos e privados disponibilizarão 
equipes devidamente preparadas e dispostas à execução, ao monitoramento e à fiscalização dos servi-
ços públicos e das atividades essenciais. 
§ 5º As limitações de serviços públicos e de atividades essenciais, inclusive as reguladas, 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.        
Continuação do Decreto nº 2.079/2020 fls. 08
§ 8º - O Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública para o COVID-19, instituído pelo De-
creto nº 2.059, de 16 de março de 2020, deliberará sobre casos adicionais abrangidos pela medida de 
quarentena de que trata este decreto. 
Artigo 6º   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 7º - 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 8º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, em 08 de maio de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

LUIZ CARLOS BEDA - Diretor do Depto. Municipal de Saúde e Presidente do COE
Registrado e Publicado na Prefeitura em 08 de maio de 2020

D E C R E T O Nº  2.080, DE 08 DE MAIO DE 2020. 
Regulamenta a distribuição de “Kit de Alimentação Escolar” aos alunos regularmente matricu-
lados na Rede Municipal de Ensino, em decorrência das ações de combate e prevenção do CO-
VID-19.
 
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, no uso das atribuições que Ihe são con-
feridas pela Lei Orgânica do Município de Alumínio, CONSIDERANDO que a Portaria 188, de 03 de 
fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Na-
cional (ESPIN) decorrente de Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV), conforme Decreto 
nº 7.616 de 17 de novembro de 2011. CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 
2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. CONSIDERANDO que o Go-
vernador do Estado de São Paulo, decretou situação de emergência em todo o território Paulista, para 
fins de prevenção e enfrentamento à pandemia da COVID-19;  CONSIDERANDO o Decreto Municipal N° 
2.058 de 16 de março de 2020, que declarou situação de emergência em Saúde Pública no município de 
Alumínio/SP e dá outras providencias. CONSIDERANDO a Lei 13.987, de 07 de abril de 2020, que ga-
rante a distribuição dos alimentos da merenda escolar às famílias dos estudantes que tiveram suspensas 
as aulas na rede pública de educação básica devido à pandemia do novo coronavírus.  CONSIDERAN-
DO a Resolução FNDE n° 02 de 09 de abril de 2020, que dispõe sobre a execução do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar - PNAE durante o período de estado de calamidade pública. D E C R E T A : 
Art. 1º. Fica autorizado a distribuição de alimentos provenientes da Alimentação Escolar, durante o pe-
ríodo de suspensão das aulas em decorrência das situações de calamidade causadas pelo COVID-19, 
para as famílias dos estudantes da Educação Básica municipal que preencham o seguinte requisito: 
I – Família de estudantes da educação básica municipal, beneficiários do Programa Bolsa Família.
Art. 2º. A distribuição de kits de alimentos visa garantir a alimentação escolar dos alunos pertencentes a 
famílias em situação de vulnerabilidade social, de acordo com os requisitos estabelecidos neste decreto, 
durante o período de suspensão das aulas.
Parágrafo único: Os critérios poderão ser alterados pelo Departamento Municipal de Educação com o 
auxílio do Conselho de Alimentação Escolar (CAE), conforme monitoramento da situação na pandemia.
Art. 3º. A distribuição dos kits deverá ser realizada por servidores do Departamento Municipal de Edu-
cação ou do Departamento Municipal de Desenvolvimento Social aos alunos que atendam os critérios 
estabelecidos, adotando medidas profiláticas recomendadas pelas autoridades sanitárias a fim de evitar 
aglomerações, preservando a saúde dos envolvidos.
Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, em 08 de maio de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal
Registrado e Publicado na Prefeitura em 08 de maio de 2020

PORTARIA Nº 076/2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando as atribuições legais que lhe são con-
feridas, R E S O L V E:    
Art. 1º SUSPENDER o gozo de 19 (dezenove) dias das férias da servidora Sra.  REGINA DE FÁTIMA 
MOREIRA NASCIMENTO, portadora da C.T.P.S. nº 68106 série 1465, RG. nº 24.753.787, C.P.F. nº 
164.414.328-38, ocupante do emprego em comissão de Assessor de Gabinete I, lotação DPMS, por 
motivos de interesse público, retroagindo seus efeitos à 02/04/2020.
Art. 2º  A servidora deverá gozar os dias de férias em data oportuna. 
Art. 3º Cumpra-se.

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 077/2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são 
conferidas, CONSIDERANDO o constante no Processo nº 678/2020, RESOLVE:
Art. 1º DESLIGAR a pedido, do contrato por tempo determinado a servidora Sra. LAUREN LOPES CER-
CHILLA, portadora da CTPS nº 96569- Serie 278/SP, RG nº 30.903.005-5 e do CPF nº 339.326.668.36, 

do emprego celetista permanente de Psicólogo/CRAS, constante do Anexo I da Lei nº 03/93, Lota-
ção no DPMDS, carga horária 40 horas semanais. 
Art. 2º Em decorrência da demissão supra, fica VAGO o emprego celetista permanente de Psicólo-
go/CRAS, com lotação no DPMDS, constante do Anexo I da Lei n.º 03/93.
Art. 3º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

PortariasPortarias
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5PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 13 de abril de 2020.

ANTONIO PIASSENTNI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 13/04/2020

PORTARIA Nº. 78/2017
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são con-
feridas, CONSIDERANDO, que nos termos do artigo 25 e seu parágrafo único da Lei 03/93, é permitida 
a substituição de servidores que se afastarem temporariamente do exercício do emprego;RESOLVE:
Art.1º DESIGNAR, a servidora celetista permanente Sra. JANETE GOES MORAES portadora da C.T.P.S. 
nº. 18891 série 020/SP, RG. nº. 18.782.922, C.P.F. nº. 072.894.418-93, para responder pelo emprego 
celetista permanente de Recepcionista, lotação no DpMS, carga horária 40 horas semanais, enquanto a 
titular do emprego Sra. Gislene Alves de Mendonça Silva estiver respondendo como Enfermeira devido 
as medidas de enfrentamento da pandemia COVID 19, disposto nos Decretos 2.058/2020 e 2.062/2020.
Art.2º A substituta fará jus à diferença de salários enquanto perdurar a substituição, a título de gratifi-
cação, não se incorporando ao salário base inicial, exceto para os efeitos trabalhistas especificados na 
Consolidação das Leis do Trabalho.
Art.3º  A servidora fica ciente que retornará ao cargo de origem, assim que as medidas de enfrentamento 
da pandemia COVID 19 forem suspensas.
Art.4º  Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 15 de abril de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal 

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 15/04/2020

P O R T A R I A   Nº 079/2020
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 atribuições 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 os servidores nomeados para cargo em comissão da Administração Pública Muni-
cipal, 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: Rafael de Oliveira Nicolau Nº Habilitação: 02837756377 “B” 
Departamento: DPMT
Art. 2º.  Para conduzir o veículo oficial os servidores autorizados deverão possuir Carteira Nacional de 
Habilitação válida e com categoria compatível com o tipo de veículo a ser conduzido.
Art. 3º.  Os servidores autorizados deverão verificar se o veículo possui condições de segurança para 
trafegar, sendo de suas responsabilidades qualquer ônus decorrente de ato culposo ou doloso que ve-
nha 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, os servidores deverão comunicar imediatamente o Diretor de De-
partamento 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. Os servidores autorizados a conduzir veículo oficial que for autuado  por infração às normas de 
trânsito estará sujeito ao procedimento administrativo para apuração de responsabilidade e ressarci-
mento ao Erário.
Art. 6º. Ficam expressamente vedadas aos servidores condutores do veículo oficial:
a) a cessão da direção do veículo a terceiros, exceto se também autorizados ou na ocorrência de caso 
fortuito ou força maior;
b) a utilização em atividades particulares ou diversas daquelas que motivarem a autorização;
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 auto-
rizados 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 tráfego 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, 16 de abril de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 16/04/2020.

PORTARIA Nº 080/2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são 
conferidas, RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR para emprego em comissão os servidores abaixo indicados
- Sra. DANIELE DE FÁTIMA BERTOLAI RUIVO portadora CTPS nº 062270 série 00278/SP, RG nº 
40.476.797-7, CPF nº 294.440.218-82, 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 DPMA, sem carga horária, cessando os 
efeitos da Portaria nº 163, de 12/12/2018.
- Sr. ELISEU ALMEIDA DE OLIVEIRA portador CTPS nº 77699 série 0319/SP, RG nº 39.022.760-2, CPF 
nº 578.664.735-87, nos termos da Lei nº 1.266, de 03/12/2009, Anexo II, para exercer o emprego 
em Comissão de Chefe de Seção de Oficina, lotação DPMT, sem carga horária
Art. 2º A despesa decorrente da contratação, correrá a conta das dotações próprias do orçamento 
vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 16 de abril de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 16/04/2020

PORTARIA Nº 081/2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são 
conferidas,RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR a Sra. SILMARA APARECIDA CABRAL, portadora CTPS nº 62206 série 096/SP, RG nº 
24.549.370-0, CPF nº 164.414.558-89, nos termos da Lei nº 1.266, de 03/12/2009, Anexo III, para exer-
cer o emprego em Comissão de Assessor de Gabinete III, lotação DPMA, sem carga horária. 
Art. 2º A despesa decorrente da contratação, correrá a conta das dotações próprias do orçamento vigen-
te, suplementadas se necessário.
Art. 3º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 22 de abril de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 22/04/2020

PORTARIA Nº 082/2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são 
conferidas, e CONSIDERANDO que o Processo Seletivo nº 01/2018, Edital nº 01/2018, para Provimento 
da Função Temporária de Psicólogo/CRAS; CONSIDERANDO o excepcional interesse público, para o 
bom andamento de atendimento social; R E S O L V E: 
Art. 1º AUTORIZAR a contratação no regime CLT, em caráter temporário e para atender necessidade 
temporária de excepcional interesse público, a partir de 22/04/2020, pelo prazo de 01 ano, na forma 
prevista na legislação municipal pertinente, ao Senhor ITALO RANIFER SAMPAIO BAPTISTA, portador 
da CTPS nº 18209- Serie 359/SP, RG nº 41.795.250-8 e do CPF nº 409.968.658-29, para ocupar, nos 
termos da Lei nº 1.132/2009, no emprego celetista permanente de Psicólogo/CRAS, constante do Anexo 
I da Lei nº 03/93, Lotação no DPMDS, carga horária 40 horas semanais.
Art. 2º Cumpra-se com as medidas legais pertinentes, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 22 de abril de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 22/04/2020.

PORTARIA Nº 091/2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são con-
feridas, CONSIDERANDO A Lei Federal nº 13.019, de 31 de junho de 2014, o qual estabelece normas 
gerais para as parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime 
de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a 
execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em 
termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; Considerando o Decreto 
Municipal nº 1.889, de 16 de março de 2018, o qual “dispõe sobre as regras e procedimentos do regime 
jurídico das parcerias celebradas entre a Administração Pública Municipal e as Organizações da Socie-
dade Civil de que trata a lei federal nº 13.019/14”; R E S O L V E :
Art. 1º - NOMEAR Comissão de Seleção que serão responsáveis pelo processamento e julgamento de 
chamamento públicos no âmbito da Administração Municipal, referentes parcerias, com organizações da 
sociedade civil, respeitadas as condições e os critérios de seleção estabelecidos nos respectivos editais 
de chamamento, bem como as disposições da Lei Federal nº 13.019/2014, regulamentada pelo Decreto 
Federal nº 8.726/2016 e o Decreto Municipal, nº 1.889/2018:
Art. 2º- Designar para compor a comissão de seleção os servidores abaixo indicados:
Presidente:  Liliane Conceição de Almeida
Membros:    Maisa Almeida de Lima Cavalcante
     Vivian Ferreira Xavier Lima
     Ítalo Rânifer Sampaio Baptista
     Glaucia Gomes de Almeida
Art. 3º - Para subsidiar seus trabalhos, a comissão de seleção poderá solicitar apoio de servidores 
públicos especialistas nas políticas pú8blicas respectivas, objeto do chamamento em processamento e 
julgamento, nos moldes do que determina o § 1º do art. 11 do Decreto Municipal nº 1.889/2018
Art. 4º - O desempenho das atribuições da Comissão ora nomeada será considerado de relevante 
serviço público.
Art. 5º - Cumpra-se. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 07 de maio de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Prefeitura em 07/05/2020.

 AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Alumínio, por meio do Departamento Munici-
pal de Saúde comunica à todos que no dia 22 de Maio de 2020 às 10:00 
horas será realizado a Apresentação  da Prestação de Contas do 1º Qua-
drimestre de 2020 no Auditório “ Paulo Berger” da Prefeitura Municipal 

de Alumínio, sito à Rua Engenheiro Antônio de Castro Figueiroa, 100 
Vila Santa Luzia.

Dr Luiz Carlos Beda – Diretor do Departamento Municipal de Saúde.
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No mês de MAIO teremos cinco oficinas de diversas linguagens. São 
elas:
 
FOTOGRAFIA DIGITAL PARA CELULARES 
Orientadora: Bruna Grassi. 25 vagas.  
20, 21, 22 e 25 de maio - quarta, quinta, sexta e segunda-feira, das 
10h às 12h 
 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS: PROAC 
Orientador: Junior Cecon. 25 vagas. 
20, 22, 25, 27 e 29 de maio - segunda, quartas e sextas-feiras, das 
14h às 15h30 
 
VOZ: EXERCÍCIOS PRÁTICOS E TRABALHO COM TEXTO 
Orientadora: Paula Carrara. 30 vagas. 
25 a 29 de maio - segunda a sexta-feira, das 10h às 12h 
 
CRIAÇÃO E EXPRESSÃO EM TEMPOS EXCEPCIONAIS 
Orientadora: Eda Nagayama. 30 vagas. 

25 a 29 de maio - segunda a sexta-feira, das 14h às 15h30 
 
MÍDIAS SOCIAIS 
Orientadora: Silvia Maria Souza. 30 vagas. 
25 a 29 de maio - segunda a sexta-feira, das 16h às 17h30 
 
 
As inscrições já podem ser realizadas através do formulário disponí-
vel no link: https://bit.ly/3fhOhZv. 
 
 
As oficinas serão realizadas ao vivo, por meio da utilização de fer-
ramentas de reunião virtual (como Zoom, Google Meet, a ser confir-
mado em cada caso) e atenderão público inscrito previamente, com 
emissão de certificado para quem participar de pelo menos 75% 

da oficina. Caso o número de inscrições ultrapasse o número 
de vagas, será formada uma lista de espera. A confirmação de 
participação e maiores orientações serão enviadas para o e-mail 
de cada inscrito.
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132ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA
DE 11 DE Maio DE 2020 ÀS 18:00 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO DA DELEGACIA
VICE-PRESIDENTE: PROFª. MEIRE BARBOSA
SECRETÁRIOS: ENIVALDO, GERALDO ATLETA E BENGALA 
VEREADORES PRESENTES: DR. ALEXANDRE AMARAL, BETO,  RENATINHO WATA-
NABE E EDMO BOFETE 

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO:
- Recebimento do projeto de lei nº 11/2020 que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 
suplementar
- Recebimento do PROJETO DE LEI Nº 12/2020 que  CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNE-
RAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, E SUBSÍDIO DE QUE TRATAM O ART. 37, INCISO X, 
E ART. 39, § 4º DA CONTITUIÇÃO FEDERAL, RELATIVA À DATA-BASE DO MES DE MAIO DE 2020, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- Retirada do PROJETO DE LEI Nº 12/2020 que  CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO 
DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, E SUBSÍDIO DE QUE TRATAM O ART. 37, INCISO X, E ART. 
39, § 4º DA CONTITUIÇÃO FEDERAL, RELATIVA À DATA-BASE DO MES DE MAIO DE 2020, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.
-  Recebimento do PROJETO DE LEI Nº 13/2020 que CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNE-
RAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, E SUBSÍDIO DE QUE TRATAM O ART. 37, INCISO X, 
E ART. 39, § 4º DA CONTITUIÇÃO FEDERAL, RELATIVA À DATA-BASE DO MES DE MAIO DE 2020, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES:
- Recebimento do PROJETO DE LEI Nº 06/ 2020-L que dispõe SOBRE REVISÃO ANUAL DO SALÁRIO DOS 
SERVIDORES PUBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO. 
Recebimento da emenda nº 01/2020 ao PROJETO DE LEI Nº 13/2020 que  CONCEDE REVISÃO GERAL 
ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, E SUBSÍDIO DE QUE TRATAM 
O ART. 37, INCISO X, E ART. 39, § 4º DA CONTITUIÇÃO FEDERAL, RELATIVA À DATA-BASE DO MES DE 
MAIO DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.                   

Requerimentos
- Requerimento nº 226/2020, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer informações sobre a empresa 
Jovelina Manutenção Ltda.
- Requerimento nº 227/2020, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer informações sobre os empregos 
em comissão.
- Requerimento nº 228/2020, de autoria do edil Enivaldo, requer informações sobre locação de software de 
gestão e processamento de multas.
- Requerimento nº 229/2020, de autoria do edil Enivaldo, requer informações sobre a empresa Luiz Ricardo 
Reina Moreira-ME.
- Requerimento nº 230/2020, de autoria do edil Enivaldo, requer informações sobre a empresa Transporte 
Vitoria Eirelli.
- Requerimento nº 231/2020, de autoria do edil Enivaldo, requer informações sobre gastos com propaganda e 
publicidade.
- Requerimento nº 232/2020, de autoria do edil Enivaldo, requer informações sobre suspensão de pregão.
- Requerimento nº 233/2020, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer informações sobre a empresa 
responsável pela limpeza do Pronto Socorro.
Requerimento nº 236/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre as recentes intervenções 
que a Prefeitura Municipal realizou em algumas ruas do bairro Areia Branca. 
- Requerimento nº 237/2020, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer informações sobre implantação do 
sistema de transmissão online do velório.
- Requerimento nº 238/2020, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer informações sobre repasses do 
SUS.
- Requerimento nº 239/2020, de autoria da edil Profª. Meire Barbosa subscrita pelo edil Geraldo Atleta, 
requer voto de pesar pelo falecimento do Prof. Paulo Bueno.
- Requerimento nº 240/2020, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer informações sobre quantida-
de de máscaras adquiridas pelo município.

ORDEM DO DIA
- Adiada a Discussão única do projeto de lei nº 09/2020 que dispõe sobre 
autorização para abertura de crédito adicional suplementar

107ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA
DE 11 DE Maio DE 2020 ÀS 19:50 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO DA DELEGACIA
VICE-PRESIDENTE: PROFª. MEIRE BARBOSA
SECRETÁRIOS: ENIVALDO, GERALDO ATLETA E BENGALA 
VEREADORES PRESENTES: DR. ALEXANDRE AMARAL, BETO,  RENATINHO WATA-
NABE E EDMO BOFETE 

- Aprovada a Discussão única do PROJETO DE LEI Nº 13/2020 que  CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL DA 
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, E SUBSÍDIO DE QUE TRATAM O ART. 37, 
INCISO X, E ART. 39, § 4º DA CONTITUIÇÃO FEDERAL, RELATIVA À DATA-BASE DO MES DE MAIO DE 
2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS com emenda.                   
- Aprovada a Discussão única da emenda nº 01 ao  PROJETO DE LEI Nº 13/2020 que  CONCEDE REVISÃO 
GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, E SUBSÍDIO DE QUE 
TRATAM O ART. 37, INCISO X, E ART. 39, § 4º DA CONTITUIÇÃO FEDERAL, RELATIVA À DATA-BASE DO 
MES DE MAIO DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS com emenda.                   
- Aprovada A Discussão única do PROJETO DE LEI Nº 06/ 2020-L que dispõe SOBRE REVISÃO ANUAL DO 
SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO.

108ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA
DE 11 DE Maio DE 2020 ÀS 20:00 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO DA DELEGACIA
VICE-PRESIDENTE: PROFª. MEIRE BARBOSA
SECRETÁRIOS: ENIVALDO, GERALDO ATLETA E BENGALA 
VEREADORES PRESENTES: DR. ALEXANDRE AMARAL, BETO,  RENATINHO WATA-
NABE E EDMO BOFETE 

- Aprovada a Redação Final do PROJETO DE LEI Nº 13/2020 que CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL DA 
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, E SUBSÍDIO DE QUE TRATAM O ART. 37, 
INCISO X, E ART. 39, § 4º DA CONTITUIÇÃO FEDERAL, RELATIVA À DATA-BASE DO MES DE MAIO DE 
2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS       

131ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA
DE 04 DE MAIO DE 2020 ÀS 18:00 HORAS
PRESIDENTE: EDUARDO DA DELEGACIA
VICE-PRESIDENTE: PROFª. MEIRE BARBOSA
SECRETÁRIOS: ENIVALDO, GERALDO ATLETA E BENGALA
VEREADORES PRESENTES: DR. ALEXANDRE AMARAL, BETO, RENATINHO WATA-
NABE E EDMO BOFETE
  
LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO:

- Recebimento do PROJETO DE LEI Nº 10/2020 que DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES 
PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE ALU-
MÍNIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES:
 
Requerimentos
- Requerimento nº 217/2020, de autoria dos edis Eduardo da Delegacia e Enivaldo, reque-
rem voto de pesar pelo falecimento do Pastor Júlio Pereira.
- Requerimento nº 218/2020, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer informações 
sobre horas extras prestadas.
- Requerimento nº 219/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre 
utilização de máscara no transporte público municipal.
- Requerimento nº 220/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre 
programa assistencial no bairro Carafá.
- Requerimento nº 221/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre a 
revisão geral anual.
- Requerimento nº 222/2020, de autoria da edil Profª. Meire Barbosa e subscrita pelo edil 
Enivaldo, requerem informações sobre os serviços de postagem dos correios.
- Requerimento nº 223/2020, de autoria do edil Enivaldo e subscrita pelo edil Geraldo Atleta, 
requerem informações sobre os pagamentos realizados para a empresa SPRAYMASTER 
(arquivado).
- Requerimento nº 224/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre 
movimentação de pessoas que vem de outras cidades para realizar carga e descarga de 
produtos na Companhia Brasileira de Alumínio.
                                              
ORDEM DO DIA
- Aprovada a REDAÇÃO FINAL do PROJETO DE LEI Nº 46/2019 que INSTITUI O CON-
SELHO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA – CTER- NO ÂMBITO DO SISTEMA NA-
CIONAL DE EMPREGO - SINE, NO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO, NOS TERMOS DA LEI 
FEDERAL Nº 13.667, DE 17 DE MAIO DE 2018 com emenda.
- 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 h
Rua Hamilton Moratti, 10 - Vila Santa Luzia 

Alumínio – SP - CEP 18125-000 
Fone: (11) 4715 4700 - CNPJ 58.987.652/0001-41

  PUBLICAÇÃO OFICIALPUBLICAÇÃO OFICIAL
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RELAÇÃO DOS EMPREGOS PÚBLICOS E AGENTES 

POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO SITUAÇÃO 
EM 31/12/2019   
   
   
DENOMINAÇÃO                        SUBSÍDIOS (R$) CARGA HORÁRIA SEMANAL SALÁRIOS (R$)
   
PRESIDENTE                                            7.596,67                                -                                                   -
VEREADOR                                            7.596,67                                -                                                   -
SECRETÁRIO GERAL                            -                                       40                                         8.670,90/mês                                                   
DIRETOR JURÍDICO                                       -                                         40                                    7.808,10/mês 
DIRETOR FINANCEIRO                             -                                         40                                    7.808,10/mês
ASSESSOR DO SECRETÁRIO GERAL          -                               40                                    6.456,74/mês
ASSISTENTE LEGISLATIVO                             -                                         40                                    3.113,83/mês
ASESSOR CONTÁBIL                                       -                                         40                                    6.456,74/mês
ASSISTENTE PARLAMENTAR                   -                                         30                                    3.566,75/mês
AGENTE DE TRANSPORTES                   -                                         40                                    2.702,80/mês
AGENTE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL      -                                     12X36                                    1.675,76/mês
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS                   -                                         40                                    1.745,45/mês
OFICIAL ADMINISTRATIVO                             -                                       40                                    3.769,23/mês
OFICIAL LEGISLATIVO                                      -                                         40                                    3.769,23/mês
AGENTE DE SEGURANÇA                             -                                         40                                    1.745,45/mês
AUXILIAR DE RECEPÇÃO                             -                                         40                                     1.745,45/mês
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


