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Complementar n° 101/2000, as metas e prioridades para o exercício financeiro de 2021, previstas 
no PPA 2018-2021, são aquelas constantes em Anexo próprio desta Lei, as quais terão precedência 
na alocação de recursos na Lei Orçamentária, mas não se constituem limites à programação das 
despesas.
§ 1° Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2021 será dada maior 
prioridade:
I – Promoção humana e qualidade de vida;
II – Desenvolvimento econômico;
III – Democratização e modernização da gestão pública;
IV – Infraestrutura, mobilidade e ordenamento do território;
§ 2° A execução das ações vinculadas às metas e prioridades, do Anexo a que se refere o caput, 
estará condicionada à manutenção do equilíbrio das contas públicas, conforme Anexo de Metas 
Fiscais que integra a presente Lei.
Art. 3° As Ações e Metas especificadas no  Anexo de Metas e Prioridades da Administração Municipal 
deverão estar em consonância com as especificadas no Plano Plurianual – PPA, período 2018-2021, 
aprovado pela Lei n° 1681, de 12 de dezembro de 2017, e, ainda, constar da Lei Orçamentária  Anual 
a ser encaminhada a Câmara Municipal até 30 de setembro de 2020.
CAPÍTULO II
DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA O PODER LEGISLATIVO
Art. 4° O total da despesa do Poder Legislativo incluídos os subsídios dos Vereadores não poderá 
ultrapassar o percentual de 7% (sete por cento) da receita resultante de impostos e transferências de 
impostos previstos na Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior em confor-
midade com o art. 29-A da Constituição Federal.
§ 1° O duodécimo devido ao Poder Legislativo será repassado até o dia 20 de cada mês, sob pena  
de crime de responsabilidade  do Prefeito conforme disposto no art. 29-A, § 2°, inciso II, da Consti-
tuição Federal.  
§ 2° A despesa total com a folha de pagamento do Poder Legislativo, incluídos os gastos com sub-
sídios de Vereadores, não poderá ultrapassar a setenta por cento de sua receita de acordo  com o 
estabelecido no art. 29-A, § 1°, da Constituição Federal.
Art. 5° O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta orçamentária para fins 
de consolidação, até o dia 31 de agosto do corrente exercício observadas as disposições desta Lei.
CAPÍTULO III
DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO 
E SUAS ALTERAÇÕES
Art. 6° A elaboração do projeto de lei, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária de 2021 deve-
rão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio 
da publicidade e permitindo  o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada 
uma dessas etapas, bem como deverão levar em conta a obtenção dos resultados previstos no Ane-
xo de Metas Fiscais que integra a presente Lei, além dos parâmetros da Receita Corrente Líquida 
visando ao equilíbrio orçamentário-financeiro.
§ 1° Será dada ampla divulgação inclusive em meios eletrônicos de acesso público: 
I – pelo Poder Legislativo no que lhe couber dos instrumentos de gestão previstos no art. 48, caput 
da Lei Complementar n° 101/2000, e
II – pelo Poder Executivo 
a)da Lei Orçamentária anual e seus anexos;
b)das alterações orçamentárias realizadas mediante a abertura de Créditos Adicionais;
c)do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, e
d)do Relatório de Gestão Fiscal. 
§ 2° Para o efetivo cumprimento da transparência na gestão fiscal de que trata o caput deste artigo, 
o Poder Executivo, por meio da Divisão de Informática, deverá manter atualizado o endereço eletrô-
nico, de livre acesso a todo cidadão, com os instrumentos de gestão  descritos no art. 48, caput, da 
Lei Complementar n° 101/2000.   
Art. 7° A estimativa de receitas serão feitas com a observância das normas técnicas e legais e consi-
derarão os efeitos das alterações na legislação, da variação dos índices de preços, do crescimento 
econômico ou de qualquer outro fator relevante.
Art. 8° O Poder Executivo, sob a coordenação do Departamento de Finanças, deverá elaborar e 
publicar a programação financeira e o  cronograma de execução mensal de desembolso, nos termos 
do art. 8° da Lei Complementar n° 101/2000, visando ao cumprimento da meta de resultado primário 
estabelecida nesta lei.
Parágrafo único. O Poder Executivo publicará a programação financeira e o cronograma de execu-
ção mensal de desembolso até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2021.
Art. 9° No prazo previsto no parágrafo único do artigo anterior, o Poder Executivo, sob a coordenação 
do Departamento Municipal de Finanças, publicará as receitas previstas, desdobradas em metas bi-
mestrais, juntamente com medidas de combate à evasão e à sonegação, bem como as quantidades 
e valores das ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa e o montante dos créditos tributários 
passíveis de cobrança administrativa, nos termos do art. 13, da Lei Complementar n° 101/2000.

L E I Nº 2.103, DE 09 DE JUNHO DE 2020
DISPOE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-
TAR.

O Prefeito Municipal de Alumínio, usando as atribuições que lhe são conferidas, pela legislação em 
vigor, Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a Lei:
Art. 1º. Fica o Legislativo autorizado a abrir na Contadoria da Câmara Municipal de Alumínio um 
Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais),  suplementar as seguintes 
dotações do orçamento vigente: 
01.00.00 – PODER LEGISLATIVO   
01.01.00  - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
01.01.01- CÂMARA MUNICIPAL
Atividade: 01.031.0101.2.003– Manutenção dos Serviços do Poder Legislativo
Elemento de Despesa: 3.3.90.18.00 – Auxílio Financeiro a Estudantes 
ficha nº 02.............................................................................................................   R$ 12.000,00
Art. 2º. O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes da redução 
da seguinte dotação do orçamento vigente:
01.00.00 – PODER LEGISLATIVO   
01.01.00  - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
01.01.01- CÂMARA MUNICIPAL
Atividade: 01.031.0101.2.003– Manutenção dos Serviços do Poder Legislativo 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00– Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
Ficha nº 06............................................................................................................... R$ 12.000,00
Art. 3º. – Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO, 09 de junho de 2020

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

JURACY LOPES CAMARA - Diretor do Departamento Municipal de Finanças
Registrada e Publicada na Prefeitura em 09/06/2020

L E I  Nº 2.104, DE 10 DE JUNHO DE 2020
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁ-
RIA DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
          
O Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, Faz saber 
que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte Lei. 
Art. 1º Em cumprimento ao disposto no at. 165, inciso II, § 2°, da Constituição Federal, de 5 de 
outubro de 1988, no art. 4°, da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsa-
bilidade Fiscal – LRF) e no art. 26-II, da Lei  Orgânica do Município de Alumínio, de 26 de setembro 
de 2013, ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias relativas ao exercício financeiro de 2021, 
compreendendo:
I – as metas e prioridades da Administração Pública Municipal;
II – as diretrizes específicas para o Poder Legislativo;
III – as diretrizes gerais para a elaboração e execução do orçamento do município e suas altera-
ções;  
IV – as disposições relativas as despesas do Município com pessoal e encargos sociais; 
V – as disposições sobre as alterações na Legislação Tributária do Município;
VI – as disposições relativas a Divida  Pública Municipal; e
VII – as disposições finais.
Parágrafo único. Integram esta Lei, os seguintes anexos:
I  - Anexo de Metas fiscais composto de:
a. Demonstrativo de metas anuais;
b. avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior;
c. demonstrativo das metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores; 
d. evolução do patrimônio líquido nos últimos três exercícios.
II – Anexo de Riscos Fiscais, contendo Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências;
III – Anexo de Metas e Prioridades; 
CAPÍTULO I
METAS E PRIORIDADES DA AMINISTRAÇÃO PÚBICA MUNICIPAL
Art. 2° Em conformidade com o disposto no art. 165, § 2°, da Constituição Federal e no art. 4° da Lei 
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ExpedienteExpediente
Prefeito, Vice-Prefeito e dos Vereadores deverá observar a previsão de recursos orçamentários e 
financeiros constantes da Lei Orçamentária de 2021, e de seus Créditos Adicionais, observando os 
limites constantes dos artigos 20, inciso III, e 21 da Lei Complementar n° 101/2000.
Art. 24 O Poder Executivo, por intermédio do órgão de pessoal, publicará, até 31 de julho de 2020, a 
tabela de cargos efetivos e comissionados integrantes do quadro geral de pessoal civil e demonstra-
rá os quantitativos de cargos ocupados por servidores estáveis e de cargos vagos, comparando-os 
com os quantitativos do ano anterior e indicando as respectivas variações percentuais. 
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO
Art. 25 As atualizações das alíquotas do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), serão efetuadas 
utilizando-se a média dos indicadores oficiais da inflação (INPC, IGP-DI/FGV e IPC/FIPE) dos últi-
mos 12 meses.
Art. 26 O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, do exercício de 2021, terá 
desconto de cinco por cento do valor lançado, quando pago até o vencimento da cota única.
Art. 27 Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos de cobrança 
sejam superiores ao crédito tributário,  poderão ser cancelados, mediante autorização em  Lei, não 
se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no art. 14, § 3°, II, da Lei Comple-
mentar Federal n° 101/2000.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 28 O Orçamento deverá destinar recursos para o pagamento do serviço da dívida municipal.
Parágrafo único. Serão destinados recursos para o atendimento de despesas, com juros, com outros 
encargos e com amortização da dívida referente a operações de crédito contratadas até 2020.
CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 29 As despesas consideradas irrelevantes nos termos do art. 16, § 3° da Lei Complementar n° 
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), são aquelas  cujo valor não ultrapasse para bens e ser-
viços, os limites do art. 24, inciso I e II da Lei 8.666/1993 e suas alterações. 
Art. 30 São vedados quaisquer procedimentos, pelos ordenadores de despesas, que possibilitem a 
execução destas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária, em cumpri-
mento  aos arts. 15 e 16 da Lei Complementar n° 101/2000.
Art. 31 Os valores das metas fiscais, em anexo, devem ser considerados como estimativa, admitin-
do-se variações  até o envio do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2021 ao Legislativo.
Art. 32 Fica previsto na LDO  uma reserva financeira para Emenda Parlamentar Impositiva, da ordem 
de 1,2 % da Receita Corrente Líquida apurada em 2019.
Art. 33 Os pagamentos de serviços da dívida pública e de despesas com pessoal e encargos sociais 
terão prioridade sobre as ações de expansão.
Art. 34 Na seleção das prioridades estabelecidas no Plano Plurianual do Município a serem incluídas 
na proposta orçamentária do exercício financeiro de 2021, será levada em consideração a capacida-
de financeira do erário municipal.
Art. 35 Os dispêndios com propaganda e publicidade oficial serão atendidos por dotações orça-
mentárias específicas na lei orçamentária anual, em conformidade com as exigências da legislação 
eleitoral vigente.
Art. 36  O    Poder  Executivo  enviará   até o dia 30/09/2020, o Projeto de Lei Orçamentária Anual 
ao Poder Legislativo, que o apreciará até o final da Seção Legislativa, devolvendo-o a seguir para 
publicação.
Art. 37 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, em 10 de junho de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI- Prefeito Municipal

JURACY LOPES CAMARA - Diretor do Departamento Municipal de Finanças
Registrada e Publicada na Prefeitura em 10/06/2020

DECRETO Nº 2.085 DE 01 DE JUNHO DE 2020
Dá nova redação do Decreto nº 2067, de 26 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 con-
feridas pela Lei Orgânica do Município de Alumínio, e considerando o já disposto na Lei Federal n° 
13.979, de 6 de fevereiro 2020 e Decreto Municipal nº 2058, de 16 de março de 2020; e CONSIDE-
RANDO a recomendação administrativa dos Excelentíssimos Promotores de Justiça de Mairinque 
– Ministério Público do Estado de São Paulo, DECRETA:
Art. 1º O Decreto nº 2.067, de 26 de março de 2020, que define outras medidas para o enfrentamento 
da pandemia decorrente do coronavírus, de importância internacional passa a vigorar com a seguinte 
redação:
“Art. 1º Para o enfrentamento da situação de emergência declarada pela Lei Federal n° 13.979, de 
6 de fevereiro 2020 e Decreto Municipal nº 2058, de 16 de março de 2020, ficam estabelecidas as 
seguintes medidas:
I- poderäo ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será 
garantido o pagamento posterior de indenização justa;
II- nos termos do art. 24, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, fica autorizada a dispensa de 
licitação para aquisiçäo de bens e serviços destinados ao enfrentamento da emergência.
Art. 3º Os titulares dos Departamentos Municipais, resguardada a manutenção integral dos serviços 

essenciais, deverão avaliar a possibilidade de suspensão, redução ou alteração dos serviços, 
implementação de novas condições e restrições temporárias na prestação e acesso, bem como 
outras medidas, considerando a natureza do serviço e no intuito de reduzir, no período de emer-
gência, o fluxo e aglomeração de pessoas nos locais de atendimento, em especial das pessoas 
inseridas, segundo as autoridades de saúde e sanitária, no grupo de risco de maior probabilida-

Art. 10 É o Poder Executivo autorizado a estabelecer por Decreto, sempre que necessário, a li-
mitação de empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira dos órgãos da 
administração, objetivando atingir as metas fiscais, excluídas as despesas que constituem obrigação 
constitucional ou legal de execução.
Art. 11 As propostas parciais dos órgãos do Poder Executivo serão apresentadas a Diretoria de 
Finanças até o dia 20 de agosto de 2020 para fins de consolidação do Projeto de Lei Orçamentária.
Art. 12 A Lei Orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos sem antes ter 
assegurado recursos suficientes para obras ou etapas de obras em andamento, salvo projetos pro-
gramados com recursos de convênios e operações de crédito.
Art. 13 A Procuradoria-Geral do Município encaminhará ao Departamento de Finanças, até 15 de 
julho do corrente exercício, a relação dos débitos decorrentes de precatórios judiciários inscritos até 
1º. de julho de 2020 a serem incluídos na proposta orçamentária de 2021.
Parágrafo único. A forma de pagamento e a atualização monetária dos precatórios e das parcelas 
resultantes observarão, no exercício de 2021, os índices adotados pelo Poder Judiciário respectivo, 
conforme disposto no art. 100, § 1°, da Constituição Federal e no art. 101 do ADCT.
Art. 14 O pagamento de precatórios de pequeno valor  de que trata o art. 100  § 3° da Constituição 
Federal sujeitar-se-á ao disposto na Lei Municipal n° 1956/2017. 
Art. 15 A concessão de auxílios e subvenções dependerá de atender os critérios estabelecidos pela 
Comissão Municipal de Assistência Social e o seu repasse dependerá de autorização legislativa 
através de lei específica.
Art. 16 As metas e prioridades constantes do Plano Plurianual e as desta lei considerar-se-ão modi-
ficadas por leis posteriores, pelos créditos adicionais abertos com autorização legislativa, suplemen-
tares e especiais, e pelos extraordinários.
Art. 17 O orçamento anual será dotado com recursos para atender as despesas imprevistas e emer-
genciais, no percentual mínimo de 0,25 % (zero virgula vinte e cinco por cento) da receita estimada, 
através de reserva de contingência, conforme previsto no at. 5°, inciso III, da Lei Complementar n° 
101/2000.
Art. 18 O Poder Executivo Municipal é autorizado, nos termos estabelecidos pela Constituição Fe-
deral, a:
I – Realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor, até 
o limite de 10% (dez por cento) da receita estimada.
II – Abrir créditos adicionais suplementares ate o limite de dez por cento (10 %) das dotações do 
orçamento da despesa. 
III – transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra (projeto, 
atividade ou operações especiais), dentro do mesmo órgão orçamentário,  de conformidade com o 
art. 167, VI da Constituição Federal, no limite de 10 % de cada dotação orçamentária.
§ 1° O Poder Legislativo é autorizado a proceder, mediante Ato da Mesa da Câmara Municipal, a 
suplementação de suas dotações orçamentárias, desde que os recursos necessários para as cober-
turas sejam provenientes de anulação de suas próprias dotações, observado o limite referido  no in-
ciso anterior deste artigo, quanto ao percentual de 10 % de cada dotação orçamentária consignada.
§ 2° Não onerarão o limite previsto neste artigo, os créditos destinados a suprir insuficiência nas 
dotações orçamentárias relativas à pagamento de pessoal, encargos sociais, fundo de garantia de 
tempo de serviço, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e de recursos de repas-
ses de outros órgãos governamentais através de convênios.
Art. 19 É o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária caso o autógrafo da lei 
orçamentária não seja encaminhado até o início do exercício de 2021 pelo Poder Legislativo, na base 
de um doze avos (1/12) em cada mês.
Art. 20 O orçamento fiscal que abrange os Poderes Executivo e Legislativo, cumprirá as exigências 
constitucionais e legais quanto aos limites:
I – Da aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino;
II – Da aplicação na manutenção e desenvolvimento da saúde;
III – No pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais.
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL E ENCARGOS SO-
CIAIS
Art. 21 As despesas com pessoal e encargos sociais para 2021 serão fixadas observando-se o 
disposto nas normas constitucionais aplicáveis, na Lei Complementar n° 101/2000 e na legislação 
municipal em vigor.
Art. 22 Os Poderes Executivo e Legislativo, na elaboração de suas propostas orçamentárias, terão 
como base de cálculo para fixação da despesa com pessoal e encargos sociais, a folha de paga-
mento do mês de abril de 2020 projetada para o exercício, considerando-se os eventuais acrés-
cimos legais a serem concedidos aos servidores públicos municipais, bem como as alterações 
de planos de carreira e as admissões para preenchimento de cargos, sem prejuízo do disposto 
nos arts. 18 e 19 da Lei Complementar n° 101/2000. 
Art. 23 O reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais e dos subsídios do 
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3de de desenvolvimento dos sintomas mais graves decorrentes da infecçäo pelo coronavírus.
Continuação do Decreto nº 2.085/2020 fls. 02
§ 1° Para cumprimento do disposto no “caput” deste artigo, os titulares dos Departamentos Munici-
pais poderão estabelecer horários escalonados de entrada e saída no trabalho para os funcionários 
e/ou esquema de revezamento, minimizando aglomeração nos transportes públicos; 
§ 2°  Visando evitar a aglomeração interna nos Departamentos Municipais, seus titulares deverão 
adotar o controle de entrada de pessoas no setor. 
§ 3º  Os servidores no grupo de risco de maior probabilidade de desenvolvimento dos sintomas mais 
graves decorrentes da infecçäo pelo coronavírus, abaixo de 60 anos, deverão entregar na Divisão de 
Recursos Humanos, laudo clinico expedidido por profissional  habilitado na especialidade pertinente 
ao risco à saúde do servidor, que será analisado pelo médico do trabalho.
I-A Medicina do Trabalho ficará a cargo de comunicar ao servidor a conclusão da análise do laudo 
clinico apresentado.
II-Juntamente com o laudo clinico, o servidor deverá informar o endereço eletronico e um telefone 
de contato.
Art. 4º Confirmada a infecçäo pelo coronavírus ou caracterizada outra doença, o servidor será licen-
ciado para tratamento da própria saúde, seguindo procedimento fixado pelo Departamento Municipal 
de Saúde.
Art. 5º Caberá ao Diretor do Departamento de Administração adotar todas as providências legais ao 
seu alcance, visando evitar ou reduzir a exposição dos agentes públicos e frequentadores das repar-
tições públicas aos riscos de contágio pelo coronavírus, em especial, no período da emergência, as 
medidas transitórias previstas neste decreto.
Art. 6º As chefias imediatas deverão submeter ao regime de teletrabalho:
I— pelo período de 7 (sete) dias, contados da data do reingresso, o servidor que tenha regressado 
do exterior, advindo de área näo endêmica, ainda que sem sintomas compatíveis com quadro de 
infecçäo pelo coronavírus;
II— pelo período de 14 (catorze) dias, o servidor:
a) que tenha regressado do exterior, advindo de regiões consideradas, segundo as autoridades de 
saúde e sanitária, endêmicas pela infecção do coronavírus, a contar da data do seu reingresso no 
território nacional;
b) acometido de sintomas compatíveis com o quadro de infecção pelo coronavírus, conforme orienta-
çäo das autoridades de saúde e sanitária, a contar da comunicação efetuada pelo servidor.
Ill — pelo período de emergência:
a) as servidoras gestantes e lactantes;
b) os servidores maiores de 60 (sessenta) anos;
c) os servidores expostos a qualquer doença ou outra condição de risco de desenvolvimento de 
sintomas mais graves decorrentes da infecção pelo coronavírus, nos termos definidos pelas autori-
dades de saúde e sanitária.
§ 1º A execuçäo do teletrabalho, nas hipóteses preconizadas nos incisos do “caput” deste artigo, 
sem prejuízo da observância das demais condições instituídas pelo titular do órgão da Administração 
Municipal, consistirá no desenvolvimento, durante o período submetido àquele regime, das tarefas 
habituais e rotineiras desenvolvidas pelo servidor, quando passíveis de serem realizadas de forma 
não presencial, ou de cumprimento de plano de trabalho ou tarefas específicas, de mensuraçäo 
objetiva, compatíveis com as atribuişões do cargo ocupado pelo servidor, de sua unidade de lotaçäo 
e com o regime näo presencial.
§ 2º Por decisão do titular do órgäo da Administração Municipal, o disposto neste artigo não será 
aplicado aos servidores lotados em unidades que prestem serviços essenciais, especialmente os 
necessários para o combate da pandemia.
Art. 7º Poderá ainda ser instituído regime de teletrabalho, no curso do período de emergência, a crité-
rio e nas condições definidas pelo titular do órgäo da Administraşão Direta, Autarquias e Fundações, 
para servidores cujas atribuişões, por sua natureza e meios de produçäo, permitam a realizaçäo do 
trabalho remoto, sem prejuízo ao serviço público.
Art. 8º A instituiçäo do regime de teletrabalho no período de emergência está condicionada: 
I — à manutenção diária na unidade de servidores suficientes para garantir o atendimento; 
II - à inexistência de prejuízo ao serviço.
Art. 9º Mediante avaliação da chefia imediata e desde que não haja prejuízos para os serviços da 
unidade, deverão ser deferidas aos servidores férias acumuladas ou antecipadas as férias progra-
madas, com priorização para os servidores que se enquadrem nas situações do inciso III do artigo 
6º deste decreto.
Art. 10. Ficam suspensas, por 60 (sessenta) dias, as férias deferidas ou programadas dos servidores 
das áreas de saúde, segurança patrimonial, assistência social e dos serviços relacionados ao velório.
Art. 11. Fica vedado, ao longo do período de emergência, a realização de provas de concurso público 
da Administração Municipal.
Art. 12. Sem prejuízo das medidas já elencadas, todas as unidades da Administração Municipal, 
deverão adotar as seguintes providências:
I - adiar as reuniões, sessões e audiências que possam ser postergadas, ou realizá-las, caso pos-
sível, por meio remoto ou entrada restrita, para não haver aglomeração em virtude das medidas de 
enfrentamento a pandemia do Covid 19.
II – fixação, pelo período de emergência, de condições mais restritas de acesso aos prédios muni-
cipais, observadas as peculiaridades dos serviços prestados, limitando o ingresso às pessoas indis-
pensáveis à execução e fruição dos serviços, e pelo tempo estritamente necessário;
III – disponibilizar canais telefônicos ou eletrônicos de acesso aos interessados, como alternativa 
para evitar ou reduzir a necessidade de comparecimento pessoal nas unidades de atendimento;
IV – evitar escalar, pelo período de emergência, servidores gestantes, lactantes, maiores de 60 
(sessenta) anos, expostos a qualquer doença ou outra condição de risco de desenvolvimento de 
sintomas mais graves decorrentes da infecção pelo coronavírus, em postos de atendimento direto, 
com grande fluxo ou aglomeração de pessoas, caso não lhes seja aplicável o regime de teletrabalho, 
realocando-os para realização de serviços internos;
V – reorganização da jornada de trabalho dos servidores, permitindo que o horário de entrada 
ou saída, ou ambos, recaiam fora dos horários de pico de afluência ao sistema de transporte 
público, se possível em turnos;
VI – evitar a aglomeração de pessoas no interior dos prédios municipais;
VII – suspender ou adiar, em especial em relação às pessoas inseridas no grupo de risco 

de evolução para os sintomas graves decorrentes da infecção pelo 
coronavírus, o comparecimento presencial no Paço Municipal para 
quaisquer providências administrativas; após conclusão da análise 
do laudo clinico pelo médico do trabalho.
VIII – manter a ventilação natural do ambiente de trabalho;
IX – determinar aos gestores e fiscais dos contratos:
a) que notifiquem as empresas de prestação de serviços com terceirização de mão de    obra,   em-
preiteiras   e   organizações   parceiras,   exigindo   a   orientação   e
acompanhamento diário dos seus colaboradores, a adoção das providências de precaução, defini-
das pelas autoridades de saúde e sanitária, e o afastamento daqueles com sintomas compatíveis ou 
infectados pelo coronavírus;
b) a intensificação do acompanhamento e orientação, exigindo das prestadoras de serviço de limpe-
za a adoção das rotinas de asseio e desinfecção no período de emergência, observadas as orienta-
ções das autoridades de saúde e sanitária, bem como especial atenção na reposição dos insumos 
necessários;
c) a intensificação do acompanhamento e orientação, exigindo das prestadoras de serviço a adoção 
das rotinas de limpeza e manutenção dos aparelhos de ar condicionado, observadas as orientações 
das autoridades de saúde e sanitária;
X – dispensa de comparecimento dos estagiários nos órgãos da Administração Municipal, salvo os 
estagiários do Departamento Municipal de Saúde e Departamento Municipal de Desenvolvimento 
Social, que poderão ser dispensados a critério e nas condições definidas pelos titulares dos respec-
tivos órgãos;
XI - orientar seus servidores sobre a doença COVID-19 e das medidas preventivas, em especial os 
profissionais das áreas de educação, saúde, segurança patrimonial e assistência social;
XII – disponibilização de máscaras, álcool em gel, bem como outros materiais e insumos recomen-
dados pelas autoridades de saúde e sanitária, para todos os servidores que exerçam atividades de 
atendimento ao público;
XIII – disponibilização de sistema de trabalho remoto para os servidores públicos municipais;
XIV - suspensão de todos cursos, oficinas e eventos similares, promovidos pelo Município de Alu-
mínio. 
Parágrafo único. O atendimento presencial deverá ser mantido, porém mediante prévio agendamen-
to, exceto nas áreas de saúde, segurança patrimonial, assistência social e serviço funerário.
Art. 13. Fica determinado o fechamento imediato de biblioteca e escola de música, bem assim a 
suspensão de programas municipais que possam ensejar a aglomeração de pessoas.
Art. 14. O Departamento Municipal de Transportes deverá tomar as medidas necessárias para:
I – fixação de informativos nas garagens e pontos de ônibus acerca das medidas a serem adotadas 
pelos trabalhadores e usuários visando sua proteção individual;
II - adequação da frota de ônibus em relação a demanda;
III - limpeza e higienização total dos ônibus, em especial nos pontos de contato com as mãos dos 
usuários;
IV - disponibilização de álcool em gel aos usuários e trabalhadores, na entrada e saída dos veículos;
V - orientação para que os motoristas e cobradores higienizem as mãos a cada viagem;
VI – higienização dos veículos de transporte individual de passageiro, em especial nos pontos de 
contato com as mãos dos usuários, periodicamente durante o dia;
Art. 15. Fica determinado ao Departamento Municipal da Saúde que adote providências para:
I – capacitação de todos os profissionais para atendimento, diagnóstico e orientação quanto a me-
didas protetivas;
II - estabelecimento de processo de triagem nas unidades de saúde que possibilite a rápida identi-
ficação dos possíveis casos de COVID-19 e os direcione para área física específica na unidade de 
saúde – separada das demais - para o atendimento destes pacientes;
III - aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs para profissionais de saúde;
IV – ampliação do número de leitos para os casos mais graves;
V - antecipação da vacinação contra gripe, com ampliação de postos de atendimento;
VI – utilização, caso necessário, de equipamentos públicos culturais, educacionais e esportivos mu-
nicipais para atendimento emergencial na área de saúde, com prioridade de atendimento para os 
grupos de risco de forma a minimizar a exposição destas pessoas;
VII – orientação aos serviços de saúde, para que comuniquem o Consulado e/ou a Embaixada, no 
caso de pacientes estrangeiros, especialmente os não residentes no Brasil.
VIII - 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;
§ 1º O Departamento Municipal da Saúde poderá requisitar aos demais órgãos municipais recursos 
humanos a serem alocados temporariamente para suprir necessidade excepcional de atendimento 
à população, sendo que a requisição deverá ser processada, quanto à sua viabilidade, pelo Depar-
tamento Municipal de Administração.
§ 2º O Departamento Municipal da Saúde - DpMS expedirá recomendações gerais à população, 
contemplando as seguintes medidas:
I – que sejam evitados locais com aglomeração de pessoas;
II – que realize campanha publicitária, em articulação com os governos estadual e federal, para 
orientação da população acerca dos cuidados a serem adotados para prevenção da doença, bem 
como sobre a utilização do serviço de atendimento 136 realizado pelos funcionários do “call center” 
do Ministério da Saúde, quanto aos procedimentos a serem observados nos casos de suspeita de 
contaminação;
III – que oriente bares, restaurantes e similares a adotar medidas de prevenção, e em especial, 
intensificar as ações de limpeza nos banheiros de uso comum, disponibilizando todo o material ne-
cessário 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 CO-

VID-19, sendo obrigatoriamente higienizados no início e no final do horário de funcionamento.
Art. 16. Fica determinado ao Departamento Municipal de Educação que:
I – capacite os professores para atuarem como orientadores dos alunos quanto aos cuidados a 
serem adotados visando à prevenção da doença;
II – realize mutirão de orientação aos responsáveis e alunos;
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4 III - busque alternativas para o fornecimento de alimentação aos 
estudantes;
IV – dispense o comparecimento, nas escolas e creches, dos profis-
sionais da educação durante o período emergencial; 

V- As instituições de Ensino de Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino 
fundamental II e EJA – Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Ensino de Alumínio, 
deverão propor formas de realizações de atividades escolares remotas (não presenciais) para aces-
so dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Alumínio, tendo por objetivo o cumprimento da carga 
horária mínima anual de 800 (oitocentos) horas de efetivo trabalho escolar, nos termos da legislação 
educacional vigente.
VI - oriente as escolas da rede privada de ensino para que adotem o mesmo procedimento estabe-
lecido nos itens anteriores;
Parágrafo Único – Para o cumprimento do disposto inciso V deste artigo, será expedida uma portaria 
com as orientações estabelecidas pelo Departamento Municipal de Educação e poderá ocorrer ajus-
tes do calendário escolar, de acordo com as medidas que forem adotadas pelo Governo Estadual.
Art. 17. Fica determinado ao Departamento Municipal de Desenvolvimento Social que:
I - desative os serviços que impliquem necessidade de deslocamento de pessoas com mais de 60 
(sessenta) anos, à exceção dos referentes a acolhimento e visitação domiciliar ao idosos com ne-
cessidades;
II - suspenda ou limite visitas a uma vez a cada duas semanas, nos centros de acolhimento de pes-
soas idosas;
III – garanta que os profissionais que trabalhem nas unidades de acolhimento utilizem máscaras de 
proteção e mantenham as mãos higienizadas.
Art. 18. Fica determinado ao Departamento Municipal de Cultura que:
I - reprograme os grandes eventos públicos;
II – cancele todos os demais eventos que gerem aglomeração de pessoas;
Art. 19. Fica vedada a expedição de novos alvarás de autorização para eventos públicos e tempo-
rários.
Parágrafo único. Os órgãos competentes adotarão as providências necessárias para revogação da-
queles já expedidos.
Art. 20. Fica determinado ao Departamento Municipal de Planejamento e Obras que durante os 
serviços de cemitério, a fim de evitar a aglomeração de pessoas e possível transmissão do novo 
coronavírus (COVID-19), sejam adotadas as seguintes medidas:
I – que a área interna do velório municipal permaneça fechada, ficando a realização do funeral na 
sua área externa, limitado ao número de 20 (vinte) pessoas, salvo houver mais que um corpo a ser 
velado, caso em que, na sala do velório ficará restrito ao número de 8 (oito) pessoas da família; 
II – orientar sobre a necessidade da redução do tempo de permanência do corpo velado;
III – sejam adotadas todas as medidas de segurança para com os servidores envolvidos nos traba-
lhos.
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.
Parágrafo único. Os casos notificados e os confirmados de portadores do COVID-19, não serão 
velados, mas enterrados imediatamente.
Art. 21. Nos processos e expedientes administrativos, ficam interrompidos todos os prazos regula-
mentares e legais, por 30 (trinta) dias, sem prejuízo de eventual prorrogação.
Parágrafo único. A suspensão prevista no “caput” deste artigo não se aplica às licitações, contratos, 
parcerias e instrumentos congêneres.
Art. 22. Serão divulgadas mensagens informativas em relógios e abrigos públicos, bem como nos 
sites da Prefeitura de todas as medidas adotadas.
Parágrafo único. Serão publicados, diariamente, dados epidemiológicos de evolução do COVID-19 
(número de contagiados, número de casos suspeitos e número de mortes).
Art. 23. Os titulares dos Departamentos da Administração Municipal, no âmbito de sua competência, 
poderão expedir normas complementares, relativamente à execução deste decreto, e decidir casos 
omissos.
Art. 24. Com objetivo de cumprir o Decreto Estadual nº: 64.994 de 28 de maio de 2020, que institui 
o Plano São Paulo de retomada econômica, e ainda em cumprimento a Portaria nº: 99/2020, que 
constitui a Comissão Municipal do Plano de Retomada de Alumínio pós COVID-19, todos os Depar-
tamentos irão enviar informações à comissão, com objetivo de direcionar a retomada econômica do 
município.
Art. 25. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e vigorará enquanto durar a situação 
de emergência, nos termos da Lei nº 13.979, de 2020.”
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Revoga-se as disposições em con-
trário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO, aos 1º de junho de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

LUIZ CARLOS BEDA - Diretor do Departamento Municipal de Saúde
Presidente do Centro de Operações de Emergência - COE
Registrado e Publicado na Prefeitura em 01/06/2020

D E C R E T O Nº 2.086, DE 1º DE JUNHO DE 2020
ALTERA O DECRETO Nº 2.056, DE 11/03/2020 QUE ESTABELECE O CALENDÁRIO DE FERIA-
DOS E PONTOS FACULTATIVOS NO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO, PARA O ANO DE 2020, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
                                                      
ANTONIO PIASSENTINI,  Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe 
são conferidas, e CONSIDERANDO, que o Governo Estadual antecipou o feriado estadual de 
09 de julho, Revolução Constitucionalista de 1932, como medida de enfrentamento à pandemia 
do coronavirus e este é estendido aos 645 municípios do Estado de São Paulo; 

D E C R E T A :
Art. 1º  Fica alterado o Decreto 2.056, de 11/03/2020 que estabelece o Calendário de Feriados e 
Pontos Facultativos no Município de Alumínio, a partir de abril, para o Ano de 2020, para supressão 
do feriado e ponto facultativo do mês de julho, passando a ter a redação abaixo:

Art. 2º  Nos dias decretados Pontos Facultativos, fica suspenso o expediente nas repartições públi-
cas municipais, exceto para as repartições públicas que não podem sofrer soluções de continuidade, 
os que prestam serviços essenciais e de interesse público, cujo funcionamento é ininterrupto, em 
regime de Escalas de Serviço, que terão expediente normal nos dias mencionados no artigo 1º deste 
decreto.
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 1º de junho de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor Departamento Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 01/06/2020

D E C R E T O  Nº 2.087, DE 09 DE JUNHO DE 2020
DISPOE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADO PELA 
LEI Nº 2.103/2020.

O Prefeito Municipal de Alumínio, usando as atribuições que lhe são conferidas, pela legislação em 
vigor, D E C R E T A:
Art. 1º. Fica aberto na Contadoria da Câmara Municipal de Alumínio um Crédito Adicional Suplemen-
tar no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais),  suplementar as seguintes dotações do orçamento 
vigente: 
01.00.00 – PODER LEGISLATIVO   
01.01.00  - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
01.01.01  - CÂMARA MUNICIPAL
Atividade: 01.031.0101.2.003– Manutenção dos Serviços do Poder Legislativo
Elemento de Despesa: 3.3.90.18.00 – Auxílio Financeiro a Estudantes 
Ficha nº 02.............................................................................................................   R$ 12.000,00
Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes da redução da 
seguinte dotação do orçamento vigente:
01.00.00 – PODER LEGISLATIVO   
01.01.00  - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
01.01.01  - CÂMARA MUNICIPAL
Atividade: 01.031.0101.2.003– Manutenção dos Serviços do Poder Legislativo 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00– Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
Ficha nº 06............................................................................................................... R$ 12.000,00
Art. 3º. – Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO, 09 de junho de 2020

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

JURACY LOPES CAMARA - Diretor do Departamento Municipal de Finanças
Registrada e Publicada na Prefeitura em 09/06/2020

DECRETO N.º 2.088 DE  09 DE JUNHO DE 2020

MÊS DIA FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS 
ABRIL 02- 5ª feira 

03- 6ª feira 
10- 6ª feira 
20- 2ª feira 
21- 3ª feira 
 

Aniversário da Cidade (Feriado Municipal) 
Ponto Facultativo 
Sexta-feira Santa (Feriado Municipal e Nacional) 
Ponto Facultativo 
Tiradentes (Feriado Nacional) 
 

MAIO  01- 6ª feira 
25- 2ª feira 
 
 

Dia do Trabalho (Feriado Nacional) 
Revolução Constitucionalista (Feriado Estadual) 
(antecipado pela Lei Estadual nº 17.264/2020) 

JUNHO 11- 5ª feira 
12- 6ª feira 

Corpus Christi (Feriado Municipal e Nacional) 
Ponto Facultativo 
 

SETEMBRO 07 - 2ª feira Independência do Brasil (Feriado Nacional) 
 

OUTUBRO 12- 2ª feira 
30- 6ª feira 

Nossa Senhora Aparecida (Feriado Nacional) 
Ponto Facultativo (referente o dia 28 de outubro - Dia do 
Funcionário Público) 

NOVEMBRO 02- 2ª feira 
15- Domingo 
20- 6ª feira 

Dia de Finados (Feriado Municipal e Nacional) 
Proclamação da República (Feriado Nacional) 
Ponto Facultativo (Dia da Consciência Negra) 

DEZEMBRO 24- 5ª feira 
25- 6ª feira 
28- 2ª feira 
29- 3ª feira 
30- 4ª feira 
31- 5ª feira 
 

Ponto Facultativo 
Natal (Feriado Nacional) 
Ponto Facultativo 
Ponto Facultativo 
Ponto Facultativo 
Ponto Facultativo 
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5DISPÕE SOBRE PERMISSÃO PARA OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO, A TÍTULO PRECÁRIO E 
GRATUITO.

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas e, com base no artigo 97, parágrafo 4º da L.O.M.; D E C R E T A:
Art. 1º   Fica permitido ao servidor Senhor Marcio de Souza Portela, ocupante do emprego perma-
nente de Ajudante de Obras e Serviços, nesta Prefeitura, ocupar a título precário e gratuito uma casa 
de propriedade do município, localizada próxima ao Ginásio de Esporte Paulo Jacob, na Vila Paraíso 
em Alumínio, para moradia, nos termos da minuta de permissão anexa.
Art. 2º   O prazo para ocupação será de 2(dois) anos, podendo ser renovado diante autorização do 
Executivo, mediante termo aditivo.
Art. 3º  A ocupação poderá ser revogada em qualquer tempo, pela Prefeitura, dependentemente 
de notificação prévia de 30 dias.
Art. 4º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 09 de junho de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 09/06/2020

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS- Diretora de Divisão de Serviços Administrativos

MINUTA
TERMO DE PERMISSÃO PARA OCUPAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO MUNICIPAL.
Aos xxxx dias do mês de xxxxxxxx de 2020, na sede da Prefeitura Municipal de Alumínio, 
no Gabinete do Prefeito, compareceu Senhor MÁRCIO DE SOUZA PORTELA, Ajudante 
de Obras e Serviços, portador da CTPS n.º 9406 série 96, R.G. n.º 25.902.857-5 e C.P.F. 
n.º 257.369.728-24, o qual perante as testemunhas presentes, afirmou aceitar as condi-
ções abaixo  para ocupar as dependências destinadas á moradia, localizada próxima ao 
Ginásio de Esporte Paulo Jacob, na Vila Paraíso, neste município, estando ciente e de 
pleno acordo com as responsabilidades que lhe são atinentes descritas nas cláusulas 
abaixo: 
I – DOS DEVERES E ATRIBUIÇÕES 
O ocupante das dependências do imóvel público municipal aqui mencionado se compro-
mete a: 
Cláusula Primeira: Ocupar as dependências do bem público municipal localizada próxima 
ao Ginásio de Esporte Paulo Jacob, na Vila Paraíso, neste município, juntamente com sua 
família, mantendo em perfeita ordem e asseio suas dependências e áreas adjacentes; 
Cláusula Segunda: Comunicar, de imediato, ao Departamento Municipal de Administra-
ção e o Diretor do Departamento de Esporte e Lazer, as ocorrências havidas, providen-
ciando, conforme o caso, contato urgente com a unidade policial mais próxima; 
Cláusula Terceira: Manter-se atento e vigilante durante os períodos em que estiver no 
prédio municipal;
Cláusula Quarta: Zelar pelo patrimônio e pelas áreas adjacentes do prédio municipal em 
dias normais e quando da realização de atividades comunitárias; 
Cláusula Quinta: Adotar as providências cabíveis e legais em ocorrências verificadas no 
perímetro do prédio;
Cláusula Sexta: Conservar em seu poder as chaves que permitem abrir e fechar o Giná-
sio de Esportes nos horários estabelecidos pelo Diretor do Departamento Municipal de 
Esportes e Lazer, percorrendo diariamente todas as dependências, após o encerramento 
das atividades; 
Cláusula Sétima: Manter-se atento a necessidade de execução de reparos, manutenção 
e conservação do prédio público ou do imóvel ocupado, solicitando providências ao Dire-
tor do Departamento Municipal de Esporte e Lazer;
Cláusula Oitava: Zelar pela horta, árvores frutíferas e plantações, podendo cultivá-las em 
áreas apropriadas para consumo próprio; 
Cláusula Nona: Cuidar da vigilância da área interna e externa do prédio municipal, junta-
mente com os demais servidores administrativos. 
II – DOS DIREITOS 
Consistem direitos do residente das dependências da zeladoria, além das atividades dos 
seus deveres e atribuições: 
Cláusula Primeira: Residir no imóvel, observadas as cláusulas do presente termo de per-
missão;
Cláusula Segunda: Requerer a dispensa da ocupação das dependências do imóvel, num 
prazo antecedente de 30(trinta) dias. 
III – DAS PROIBIÇÕES 
É vedado ao ocupante do imóvel aqui no mencionado:
Cláusula Primeira: Permitir o uso do Ginásio de Esportes sem a devida autorização do 
Diretor de Departamento Municipal de Esporte e Lazer; 
Cláusula Segunda: Impedir a vistoria das dependências do imóvel, quando solicitada por 
quem de direito; 
Cláusula Terceira: Ocupar quaisquer dependências do Ginásio de Esporte, além do 
imóvel permitido; 
Cláusula Quarta: Utilizar-se de material ou equipamento esportivo;

Cláusula Quinta: Realizar reunião de qualquer natureza;
Cláusula Sexta: Proceder modificações ou construções nas 
dependências do imóvel permitido ou imediações, sem a de-
vida autorização;
Cláusula Sétima: Dificultar qualquer atividade do Departamento Municipal de Esporte e 
Lazer por comodidade pessoal ou das famílias;
Cláusula Oitava: Assumir atitude incompatível com o bom nome e o decoro do prédio 
municipal.
Por concordância à forma acima representada, em todos os seus termos e condições, 
foi lavrado o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor, as quais, depois de 
lidas e achadas conforme, são assinadas pelas partes e testemunhas presenciais, abaixo 
qualificadas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO,   
                         
Antonio Piassentini - Prefeito Municipal 
               
Márcio de Souza Portela - RG nº  25.902.857-5

TESTEMUNHAS:
1. Nome;
RG
2.Nome:
RG

DECRETO Nº 2.089, DE 15 DE JUNHO DE 2.020. 
Prorroga o prazo do Decreto nº 2.063, de 22 de março de 2020, que suspende o atendimento 
presencial ao público em estabelecimentos comerciais e o funcionamento de casas noturnas 
e outras voltados à realização de festas eventos ou recepções, observado os termos e condi-
ções do Decreto nº 2.084, de 29 de maio de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 13.725, de 9 de janeiro de 2004, na Lei Federal nº 13.979, de 
6 de fevereiro 2020, na Portaria MS nº 356, de 11 de março de 2020, e no Decreto Federal nº 10.282, 
de 20 de março de 2020, bem como no ; CONSIDERANDO que a taxa de letalidade e os coeficientes 
de incidência e de mortalidade aumentaram significativamente no município de Alumínio, DECRETA
Art. 1º  Observados os termos e condições estabelecidos nos Decretos Estaduais nº 64.994, de 28 
de maio de 2020, e nº 65.014, de 10 de junho de 2020,  bem como no Decreto nº 2.063, de 22 de 
março de 2020 e Decreto Municipal nº 2.084, de 29 de maio de 2020, fica prorrogado até o dia 28 de 
junho o termo final da suspensão e flexibilização do atendimento presencial ao público.
Art. 2º O prazo de que trata o artigo 1º deste Decreto poderá ser alterado a qualquer tempo em con-
formidade com o Plano São Paulo.
Art. 3º  Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, em 15 de junho de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

LUIZ CARLOS BEDA - Diretor do Departamento Municipal de Saúde e Presidente do COE
Registrado e Publicado na Prefeitura em 15 de junho de 2020

PORTARIA Nº. 098/2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe 
são conferidas, 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;
R E S O L V E:
Art.1º DESIGNAR, o servidor celetista permanente Sr. DOMINGOS MARCELINO portador da 
C.T.P.S. nº 62427 série 96/SP, RG. nº 19.636.619 CPF. nº 081.759.868-59, para responder pelo 
emprego celetista permanente de Motorista de Caminhão, lotação no DPMT, carga horária 40 
horas semanais, enquanto o titular do emprego Sr. Valmir Jesus Oliveira, permanecer designado 
em emprego comissionado.
Art.2º O substituto fará jus à diferença de salários enquanto perdurar a substituição, a título 
de gratificação, não se incorporando ao salário base inicial, exceto para os efeitos trabalhistas 
especificados na Consolidação das Leis do Trabalho.
Art.3º  O servidor fica ciente que retornará ao cargo de origem, assim que o titular do emprego 
retornar as suas funções.
Art. 4º   Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 19 de maio de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal 

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 19/05/2020

PORTARIA Nº 099/2020
 ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições le-
gais que lhe são conferidas, CONSIDERANDO que não há previsão de quanto tempo irá 
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6 perdurar a disseminação do vírus COVID-19 e há a necessida-
de de reunir informações de todos os setores do município e da 
gestão, no intuito de identificar protocolos de comportamento e 
prevenção, mediante parecer do COE; CONSIDERANDO que a 

preservação da vida humana, diante de um vírus desconhecido, necessita de direcionamento 
técnicos e fundamentados em pesquisa, para retomada da sociedade aluminense; CONSIDE-
RANDO, o Decreto Estadual nº: 64.994 de 28 de maio de 2020, que institui o Plano São Paulo, 
onde objetivo é conter o vírus COVID-19 e retomada econômica gradual, de forma segura a 
saúde pública. RESOLVE:
Art. 1º CONSTITUIR Comissão Especial para elaboração de um Plano de Retomada do Muni-
cípio de Alumínio Pós Covid 19, com intuito de direcionar os atos, diligências e planejamento a 
serem aplicados em prol a gestão e o desenvolvimento da cidade de Alumínio.
Art. 2º DESIGNAR para compor a comissão de retomada do município, os servidores abaixo 
indicados:
Representantes do Centro de Operações de Emergência Covid 19
Dr. Luiz Carlos Beda
Giuliano Clerice Benito Bastoletti de Oliveira
Representantes do Departamento Municipal de Negócios Jurídicos
Carla da Silva Reis;
Bruno Ferreira Lima Bosco
Gláucia Gomes de Almeida
Representante do Departamento Municipal de Governo
Dalila Berger Arantes;
José Severino de Araújo
Representante do Departamento Municipal de Administração
Arlindo Sales;
Maria José de Oliveira Dias;
Henrique Antonio Cardoso;
Luiza Regina Pereira
Representante do Departamento Municipal de Educação
Katia Rosemary Corrêa de Moura Vicente
Roseli Freitas Rivera
Representante do Departamento Municipal de Finanças
Roseli de Fátima Meira;
José Reinaldo Zacarias;
Charles Nacur;
Representante do Departamento Municipal de Desenvolvimento Social
Liliane Conceição de Almeida;
Lygia Maria Bustamante Freire de Andrade;
Marlene de Souza Tibúrcio Tisêo
Representante do Departamento Municipal de Planejamento e Obras
Rodolpho Barreto Miguel Rodrigues
Ronaldo Luiz de Carvalho   
Representante do Departamento Municipal de Serviços Urbanos
Erick Fernando Chagas
Rosemedes Oliveira da Silva
Representante do Departamento Municipal do Meio Ambiente
Marcus Vinicius Afonso Barbosa.
Representante do Departamento Municipal de Esporte e Lazer
Glacinei Martins
Representante do Departamento Municipal de Transporte
Jonas Ramos Antiquera
Representante do Departamento Municipal de Cultura
Fernando Kitagawa
Andrea Peinado
Art. 3º Todos os atos praticados por referida comissão, terá como requisito fundamental o pa-
recer técnico de instrução e autorização do Centro de Operações e Emergência - COE, sem 
qualquer exceção.
Art. 4º O Plano de Retomada do Município de Alumínio, terá que ter autorização do COE, e 
garantir que a cidade de Alumínio está preparada para agir com responsabilidade na retomada 
das atividades do município.
Art. 5º Para a eficaz elaboração de Plano de Retomada do Município de Alumínio, temos que se-
guir fielmente os critérios estaduais abaixo relacionados, considerando o nosso perfil municipal:
• Preservação de vidas como principal objetivo;
• Volta gradual e responsável à normalidade;
• Decisões baseadas em dados, evidências e Ciência;
• Pactuadas com a saúde, setor econômico e sociedade;
• Implementação em fases, regionalizada e setorial;
• Mobilização de toda equipe de gestão, pactuando protocolos com setores da economia.
Art. 6º Não será permitido conforme determinação, em hipótese alguma, as seguintes tomadas 
de decisão:
• Flexibilização aleatória;
• Abertura desordenada;
• Desrespeito aos critérios da saúde e da ciência.
Art. 7º A iniciativa de retomada do Município caberá a decisão exclusiva inicial ao Centro de 
Operações de Emergências, instituído pelo Decreto Municipal nº: 2.059/2020, consideran-
do a premissa Estrutura Municipal do Sistema de Saúde e dados pertinente ao COVID-19 
na cidade de Alumínio, pois a retomada está sendo definida pelo Governo do Estado de 
São Paulo, de acordo com a situação de pandemia e capacidade do sistema de saúde e 
testagem.

Art. 8º   A comissão ora instituída será presidida pela representante do Departamento Municipal 
de Negócios Jurídicos Dra. Carla da Silva Reis.
Art. 9º Os serviços realizados pela comissão ora instituída serão de relevantes interesses pú-
blico.
Art. 10 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 26 de maio de 2020.
ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

LUIS CARLOS BEDA - Diretor do Departamento Municipal de Saúde e Presidente do COE 
Alumínio
Registrada e publicada na Prefeitura em 26/05/2020

P O R T A R I A   Nº 100/2020
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 o 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: Eliseu Almeida de Oliveira Nº Habilitação: 04300480059 “B” 
Departamento: DPMPO
Art. 2º.  Para conduzir o veículo oficial os servidores autorizados deverão possuir Carteira Na-
cional 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 seguran-
ça 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 desacor-
do com as normas de segurança de trânsito, os servidores deverão comunicar imediatamente 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.  Os servidores autorizados a conduzir veículo oficial que for autuado  por infração às 
normas de trânsito estará sujeito ao procedimento administrativo para apuração de responsabi-
lidade e ressarcimento 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 previa-
mente 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 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, 28 de maio de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 28/05/2020.

PORTARIA Nº 101/2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe 
são conferidas, RESOLVE: 
Art. 1º  NOMEAR a Sra. KÁTIA ROSEMARY CORRÊA DE MOURA VICENTE, portadora 
CTPS nº 29009 série 00602/SP, RG nº 16.792.262-2, CPF nº 051.527.028-86, nos termos da 
Lei nº 1.266, de 03/12/2009, Anexo II, para exercer o emprego em Comissão de Diretora do 
Departamento Municipal de Educação, lotação DPME, 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 Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 20, de 03 de ja-
neiro de 2017 respectivamente no que diz respeito a servidora.
Art. 4º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 01 de junho de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES- Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 01/06/2020
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136ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA
DE 15 DE JUNHO DE 2020 ÀS 18:00 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO DA DELEGACIA
VICE-PRESIDENTE: PROFª. MEIRE BARBOSA
SECRETÁRIOS: ENIVALDO, GERALDO ATLETA E BENGALA 
VEREADORES PRESENTES:, BETO,  RENATINHO WATANABE E EDMO BOFETE
AUSENTE: Dr. Alexandre Amaral 

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO:
- Recebimento do projeto de lei nº 18/2020 que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito 
adicional especial
- Recebimento do projeto de lei nº 19/2020 que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito 
adicional especial
- Recebimento do projeto de lei nº 20/2020 que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito 
adicional especial
- Recebimento das respostas dos requerimentos nºs 241, 242, 243, 244,246,247,248,249,250 e 252 de 
2020 que estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara Municipal.

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES:
- Recebimento do requerimento nº 295/2020 que requer regime de Urgência Especial na tramitação do 
Projeto de lei nº 20/2020 que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial. 

Requerimentos
- Requerimento nº 281/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre emenda do 
deputado estadual Carlos Giannazi.
- Requerimento nº 282/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre emenda do 
deputado estadual Carlos Giannazi.
- Requerimento nº 283/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre implantação de 
guard rail na Rua Daniel Mendes Pontes.
- Requerimento nº 287/2020, de autoria do edil Eduardo da Delegacia, requer informações sobre os 
projetos de lei nºs 18 e 19 de 2020.
- Requerimento nº 288/2020, de autoria do edil Eduardo da Delegacia, requer informações sobre asfal-
tamento da rua Basilio Nicolau de Moraes.
- Requerimento nº 290/2020, de autoria do edil Enivaldo, requer informações sobre substituição de poste 
de madeira na rua Helena Balbo, nº 509.
- Requerimento nº 291/2020, de autoria do edil Enivaldo, requer informações sobre a empresa Taraborelli 
Construtora Imp. E Exp. Ltda. EPP.
- Requerimento nº 291/2020, de autoria do edil Enivaldo, requer informações sobre a empresa Taraborelli 
Construtora Imp. E Exp. Ltda. EPP.
- Requerimento nº 292/2020, de autoria do edil Geraldo Atleta, requer a EMTU colocar 100% da frota de 
ônibus do transporte público interurbano.
- Requerimento nº 293/2020, de autoria do edil Renatinho Watanabe, requer voto de pesar pelo faleci-
mento do senhor Israel Pinto da Silva.
- Requerimento nº 294/2020, de autoria do edil Renatinho Watanabe, requer informações sobre falta de 
iluminação na Travessa Pedro de Almeida.
- Requerimento nº 296/2020, de autoria do edil Renatinho Watanabe, requer informações sobre boca de 
lobo danificada na Estrada Municipal Hélio Vanderley Neto.
- Requerimento nº 297/2020, de autoria do edil Eduardo da Delegacia, requer informações sobre o kit da 
alimentação da merenda escolar.
                                             
ORDEM DO DIA
- Aprovada a Discussão única do requerimento nº 295/2020
- Aprovada a Discussão única do projeto de lei nº 20/2020 que dispõe sobre a autorização para abertura 
de crédito adicional especial.
- Aprovada a Discussão única da moção nº 03/2020

135ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA
DE 08 DE JUNHO 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 WATANABE E 
EDMO BOFETE 

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO:
- Recebimento das respostas dos requerimentos nºs  226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 236, 
237,238 e 240 de 2020 que estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara Municipal.

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES:
- Recebimento da moção nº 03/2020

Requerimentos
- Requerimento nº 272/2020, de autoria do edil Enivaldo, requer infor-
mações sobre a empresa Marcelo Cardoso Me.
- Requerimento nº 273/2020, de autoria do edil Enivaldo, requer infor-
mações sobre a empresa Taraborelli Construtora Imp. E Exp. Ltda. (arquivado)
- Requerimento nº 274/2020, de autoria do edil Geraldo Atleta, requer informações sobre a área de convi-
vência social localizada entre as Ruas São Paulo, Rio de Janeiro e Floriano Vieira, no Jardim Progresso.
- Requerimento nº 275/2020, de autoria do edil Geraldo Atleta, requer voto de pesar pelo falecimento do 
Senhor Renato Ribeiro.
- Requerimento nº 276/2020, de autoria da edil Profª. Meire Barbosa, requer voto de pesar pelo faleci-
mento da Senhora Taís Aparecida de Andrade.
- Requerimento nº 277/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre buracos na rua 
Lamartine de Oliveira.
- Requerimento nº 278/2020, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer informações sobre a passa-
rela recentemente substituída pela CCR.
- Requerimento nº 279/2020, de autoria do edil Eduardo da Delegacia, requer informações sobre a apro-
vação da planta de 70 apartamentos do CDHU.
- Requerimento nº 280/2020, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer informações sobre o Lote-
amento Santa Rita.
                                             
ORDEM DO DIA
- Aprovada a Segunda Discussão do PROJETO DE LEI Nº 10/2020 que DISPÕE SOBRE AS DIRETRI-
ZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO 
PARA O EXERCÍCIO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
- Adiada a Discussão única do Projeto de Lei Municipal nº 06/2019-l    que   “Dispõe sobre o fornecimento 
e instalação gratuita, pela Concessionaria de serviços de água, de válvulas de retenção de ar (elimina-
dores de ar), para hidrômetros a todos os imóveis comerciais e residenciais do município de Aluminio e 
dá outras providencias-”.
- Aprovada a Discussão do projeto de lei nº 17/2020 que dispõe sobre autorização para abertura de 
crédito adicional suplementar

134ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA
DE 01 DE Junho 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 WATANABE E 
EDMO BOFETE 

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO:
- Recebimento das respostas dos requerimentos nºs 216, 218, 219, 220 e 221 de 2020 que estarão 
disponíveis no portal de transparência da Câmara Municipal.
- Recebimento do projeto de lei nº 17/2020 que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adi-
cional suplementar

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES:
- Recebimento dos requerimentos nºs 255, 256, 257, 258, 259, 260 e 261 de 2020 que prorrogam prazo 
de funcionamento de comissões especiais de estudos.

Requerimentos
- Requerimento nº 253/2020, de autoria do edil Enivaldo, requer informações sobre distribuição de ces-
tas.
- Requerimento nº 254/2020, de autoria do edil Enivaldo, requer informações sobre contratação de pro-
fissionais da saúde.
- Requerimento nº 262/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre medidas de 
prevenção ao covid-19. 
- Requerimento nº 263/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre o risco de queda 
de uma parede no bairro Areia Branca.
- Requerimento nº 264/2020, de autoria do edil Enivaldo, requer informações sobre a empresa Comercial 
Hortifrutigranjeiro Itauba Ltda.
- Requerimento nº 265/2020, de autoria do edil Enivaldo, requer informações sobre o fornecimento de 
pães nas escolas públicas. 
- Requerimento nº 266/2020, de autoria do edil Renatinho Watanabe, requer voto de pesar pelo faleci-
mento do Sr. Vanderlei Leite Machado.
- Requerimento nº 267/2020, de autoria do edil Beto, requer voto de pesar pelo falecimento do Sr. Rai-
mundo Brant de Araujo.
- Requerimento nº 268/2020, de autoria do edil Beto, requer informações sobre a ampliação do cemitério 
ou compra de uma nova área.
- Requerimento nº 269/2020, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer informações sobre a falta 
de bico de luz no Bairro Figueiras.
- Requerimento nº 270/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre deficiência na 
iluminação pública na Rua Madre Paulina.
- Requerimento nº 271/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre instalação de 
pontos de iluminação  na Estrada Dr. Ireneu Resende.
                                             
ORDEM DO DIA
- Aprovada a Primeira Discussão do PROJETO DE LEI Nº 10/2020 que DISPÕE SOBRE AS DIRETRI-
ZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO 
PARA O EXERCÍCIO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
- Aprovada a Discussão única do Requerimento nº 255/2020
- Aprovada a Discussão única do Requerimento nº 256/2020
- Aprovada a Discussão única do Requerimento nº 257/2020
- Aprovada a Discussão única do Requerimento nº 258/2020
- Aprovada a Discussão única do Requerimento nº 259/2020
- Aprovada a Discussão única do Requerimento nº 260/2020
- Aprovada a Discussão única do Requerimento nº 261/2020

PARTICIPE DAS SESSÕES - TODAS AS SEGUNDAS ÀS 18 h
Rua Hamilton Moratti, 10 - Vila Santa Luzia 
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ERRATA: Publicado este relatório corrigido, em substituição ao publicado na Edição nº 10 de 29/05/2020 que constava na coluna 
1º QUADRIMESTRE como 2º QUADRIMESTRE.

MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
1º QUADRIMESTRE DE 2020

I – COMPARATIVOS: Valores expressos em R$

R$ % R$ %
3.203.105,96 4,09 3.269.975,95 4,13

4.514.993,31 5,70
4.694.090,50 6,00 4.752.624,54 6,00

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

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR  (caso ultrapasse os limites acima):

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12/ R$ Inscrição de Restos a Pagar:
    Caixa 0,00       Processados
    Bancos – C/Movimento 0,00       Não Processados
    Bancos – C/Vinculadas 0,00 Total da Inscrição:
    Aplicações Financeiras 0,00
Subtotal 0,00
(-) Deduções:
Valores compromissados a pagar até 31/12/ 0,00
Total das Disponibilidades: 0,00

Alumínio, 30/04/2020

                ______________________________
Eduardo Jesus de Melo                      Moacir Martins Junior

     Presidente da Câmara Municipal                         Diretor Financeiro
Erica de Cassia Barbosa Ramos Octavio

Responsável pelo Controle Interno

0,00
0,00

 
 

0,00

 

R$

 
 

Despesas Totais com Pessoal 
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22)
Limite Legal (art. 20)
Excesso a Regularizar

 
 

Receita Corrente Líquida 78.234.841,71 79.210.408,93

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)
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