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ExpedienteExpediente ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

JURACY LOPES CAMARA - Diretor do Departamento Municipal de Finanças
Registrada e Publicada na Prefeitura em 23/06/2020

L E I  Nº 2.107 DE 23 DE JUNHO DE 2020
DISPOE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL.

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 Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal um Crédito Adicional Especial no valor 
de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), destinado a atender a despesas com ações voltadas ao combate 
do novo coronavirus – COVID-19, de acordo com as dotações abaixo especificadas:
02.00.00         - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO  
02.15.00         - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                           
02.15.01        - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Atividade: 08.244.0205.2.135 – Ações do COVID no SUAS para EPI – Portaria n° 378                                                                                       
Elemento de Despesa – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – vinculo 05.312.000............................    R$ 
16.000,00 
Elemento de Despesa – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica – vinculo 05.312.000
..............................................................................................................................................................   R$   
4.000,00
Elemento de Despesa – 4.4.90.52.00 -  Equipamentos e Material Permanente – vinculo 05.312.000
.............................................................................................................................................................   R$  
16.000,00
TOTAL.........................................................................................  R$ 36.000,0
0                                                                                                                                                                                                          
Art. 2º. O crédito autorizado  no artigo anterior será coberto com os recursos  provenientes do excesso de 
arrecadação advindos de repasse financeiro de recurso extraordinário do Sistema Único de Assistência So-
cial – SUAS para incremento na execução de ações socioassistênciais devido a situação da Saúde Pública 
decorrentes do Coronavirus COVID-19 no valor de..................................R$ 36.000,00
Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO, 23 de junho de 2020

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

JURACY LOPES CAMARA - Diretor do Departamento Municipal de Finanças
Registrado e Publicado na Prefeitura em 23/06/2020

D E C R E T O  Nº 2.090 DE 16 DE JUNHO 2020
DISPOE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, AUTORIZADO PELA LEI Nº 
2.105/2020.

O Prefeito Municipal de Alumínio, usando as atribuições que lhe são conferidas, pela legislação em vigor, 
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto na Contadoria Municipal  um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 400.000,00 
(quatrocentos mil reais),  destinado a atender a despesas com aquisição de gêneros alimentícios para 
atendimento de política pública de abastecimento de alimentos para distribuição aos pais e responsáveis 
dos estudantes das escolas públicas de educação básica em detrimento à pandemia ao contágio do coro-
navirus – COVID-19, de acordo com a dotação abaixo especificada:
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO  
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL  DE EDUCAÇÃO
02.11.04 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Atividade: 12.306.0203.2.132 – Atendimento de pessoas de baixa renda com suprimento de gêneros Ali-
mentícios                                                                                       
Elemento de Despesa – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo vinculo 01.312.0000.......................    R$ 
400.000,00 
Art. 2º. O crédito aberto  no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes da redução da se-
guinte dotação do orçamento vigente:
02.00.00   - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO  
02.01.00   - GABINETE DO PREFEITO
02.01.02   - DEPENDÊNCIAS DO GABINETE
Projeto: 06.181.0102.1.134 – Implantação  sistema de Câmaras de Vigilância
Elemento de Despesa – 3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica
Ficha nº 28........................................................................................................................    R$ 400.000,00 
Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO, 16 de junho de 2020

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

JURACY LOPES CAMARA - Diretor do Departamento Municipal de Finanças
Registrado e Publicado na Prefeitura em 16/06/2020

D E C R E T O Nº 2.091, DE 16 DE JUNHO DE 2020. 
Altera a redação do Decreto 2.080, de 08/05/2020 que Regulamenta a distribuição de “Kit de Alimen-
tação Escolar” aos alunos regularmente matriculados na Rede Municipal de Ensino, em decorrência 

das ações de combate e prevenção do COVID-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 
Nacional (ESPIN) decorrente de Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV), conforme De-

L E I  Nº 2.105 DE 16 DE JUNHO 2020
DISPOE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL.

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 Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal  um Crédito Adicional Especial no valor 
de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais),  destinado a atender a despesas com aquisição de gêneros 
alimentícios para atendimento de política pública de abastecimento de alimentos para distribuição aos pais 
e responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica em detrimento à pandemia ao 
contágio do coronavirus – COVID-19, de acordo com a dotação abaixo especificada:
02.00.00   - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO  
02.11.00   - DEPARTAMENTO MUNICIPAL  DE EDUCAÇÃO
02.11.04   - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Atividade: 12.306.0203.2.132 – Atendimento de pessoas de baixa renda com suprimento de gêneros Ali-
mentícios                                                                                       
Elemento de Despesa – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo ...........................vinculo 01.312.0000    R$ 
400.000,00 
Art. 2º. O crédito autorizado  no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes da redução da 
seguinte dotação do orçamento vigente:
02.00.00   - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO  
02.01.00   - GABINETE DO PREFEITO
02.01.02   - DEPENDÊNCIAS DO GABINETE
Projeto: 06.181.0102.1.134 – Implantação  sistema de Câmaras de Vigilância
Elemento de Despesa – 3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica
Ficha nº 28........................................................................................................................    R$ 400.000,00 
Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO, 16 de junho de 2020

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

JURACY LOPES CAMARA - Diretor do Departamento Municipal de Finanças
Registrada e Publicada na Prefeitura em 16/06/2020

L E I  Nº 2.106, DE 23 DE JUNHO DE 2020
DISPOE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL.

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 Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal um Crédito Adicional Especial no valor 
de R$ 61.425,00 (sessenta e um mil e quatrocentos e vinte e cinco reais), destinado a atender a despesas 
com ações voltadas ao combate do novo coronavirus – COVID-19, de acordo com as dotações abaixo 
especificadas:
02.00.00   - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO  
02.15.00   - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                           
02.15.01   - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Atividade: 08.244.0205.2.130 – Ações do COVID no SUAS para EPI – Portaria n° 369                                                                                       
Elemento de Despesa – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo-vinculo 05.312.000............................  R$   
11.025,00 
Atividade: 08.244.0205.2.131 – Ações do COVID no SUAS para Acolhimento – Portaria n°369
Elemento de Despesa – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo-vinculo 05.312.000...............................   R$ 
20.400,00
Elemento de Despesa – 3.390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica- vinculo 05.312.000
...............................................................................................................................   R$ 25.000,00
Elemento de Despesa – 4.4.90.52.00 -  Equipamentos e Material Permanente - vinculo 05.312.000
..............................................................................................................................   R$     5.000,00
TOTAL ..........................................................................................R$ 61.425,0
0                                                                                                                                                                                                         
Art. 2º. O crédito autorizado  no artigo anterior será coberto com os recursos  provenientes do excesso de 
arrecadação   advindos de repasse financeiro emergencial  da Secretaria Nacional de Assistência Social – 
SNAS,  para ações socioassistenciais visando o atendimento  de famílias e/ou indivíduos em situação 
de vulnerabilidade  e risco social decorrentes  do COVID-19 no valor de...............................................
..........................................R$ 61.425,00
Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO, 23 de junho de 2020

DecretosDecretos

LeisLeis
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3creto 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 Gover-
nador 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 garante a distri-
buição 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.  CONSIDERANDO 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 alterado a redação do Decreto 2.080, de 08/05/2020 que Regulamenta a distribuição de “Kit de 
Alimentação Escolar” aos alunos regularmente matriculados na Rede Municipal de Ensino, em decorrência 
das ações de combate e prevenção do COVID-19, que passa a vigorar com a seguinte redação. 
“Art. 1 Fica autorizado a distribuição de alimentos provenientes da Alimentação Escolar, durante o período 
de suspensão das aulas em decorrência das situações de calamidade causadas pelo COVID-19, para os 
pais ou responsáveis pelos estudantes da Educação Básica, matriculados na Rede Municipal de Ensino.
Art. 2º. A distribuição de kits de alimentos visa garantir a alimentação escolar dos alunos pertencentes e 
matriculados na Rede Municipal de Ensino 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 Educação, 
nas unidades escolares em que os alunos estão matriculados, adotando medidas profiláticas recomenda-
das pelas autoridades sanitárias a fim de evitar aglomerações, preservando a saúde dos envolvidos.
Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.”
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Revoga-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, em 16 de junho de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

KÁTIA ROSEMARY CORRÊA DE MOURA VICENTE - Diretora do Departamento Municipal de Educação
Registrado e Publicado na Prefeitura em 16 de junho de 2020

D E C R E T O Nº 2.092, DE 22 DE JUNHO DE 2020.
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMA-
NOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, EXERCÍCIO 2019-2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ANTÔNIO PIASSENTINI, Prefeito de Alumínio, usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas, 
DECRETA:
Art. 1º Altera a composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para o exer-
cício 2019-2021, que ficará composta pelos adiante relacionados, nos termos da Lei Municipal nº 1.780, 
de 12/05/2015: 
Departamento Municipal de Desenvolvimento Social:
Titular: Ítalo Rânifer Sampaio Baptista
Suplente: Vivian Ferreira Xavier Lima
Departamento Municipal de Educação:
Titular: Renata Soares Santos e Silva
Suplente: Ana Paula Fernandes dos Santos
Departamento Municipal de Saúde:
Titular: Ana Silvia Pereira Miranda 
Suplente: Lisete Pereira Bastos
Departamento Municipal de Finanças:
Titular: Débora Fernanda da Silva Oliveira
Suplente: Teresinha Aparecida Freitas
Representantes da Sociedade Civil
Titular: Miguel Antônio dos Santos – “JTS”
Suplente: Ricardo Fialho– “JTS”
Titular: Bruno de Arruda Cunha – “Associação Ação Amor”
Suplente: Marina Furtado – “Movimento Bandeirantes Garou Alumínio
Titular: Maria Marta Martins Ferreira– AACAA 
Suplente: Freide Henrique Freitas  Oliveira AFCE
Titular: Eunice Gondo Lima de Araujo– “Casa Jesus Amor”
Suplente: Ana Paula Arruda Ávila – “Casa Jesus Amor”
Parágrafo único – Composição da Mesa Diretora, conforme eleição realizada em 13 de maio de 2020:
Presidente: Bruno de Arruda Cunha
Vice-Presidente: Maria Marta Martins Ferreira
1º Secretário: : Ítalo Rânifer Sampaio Baptista 
2º Secretário: Eunice Gondo Lima de Araujo
Art.2- Este Decreto Entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 22 de junho de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

LILIANE CONCEIÇÃO DE ALMEIDA - Diretora e Gestora do Depto. Municipal de Desenvolvimento Social
Registrado e Publicado na Prefeitura em 20/06/2020.

D E C R E T O  Nº 2.093, DE 23 DE JUNHO DE 2020
DISPOE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, AUTORIZADO PELA LEI Nº 
2.106/2020.

O Prefeito Municipal de Alumínio, usando as atribuições que lhe são conferidas, pela legislação em vigor, 
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto na Contadoria Municipal um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 61.425,00 
(sessenta e um mil e quatrocentos e vinte e cinco reais), destinado a atender a despesas com ações 
voltadas ao combate do novo coronavirus – COVID-19, de acordo com as dotações abaixo especifi-
cadas:
02.00.00    - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO  

02.15.00    - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL                           
02.15.01    - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Atividade: 08.244.0205.2.130 – Ações do COVID no SUAS para EPI – 
Portaria n° 369                                                                                       
Elemento de Despesa – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo-vinculo 05.312.000................................  R$   
11.025,00 
Atividade: 08.244.0205.2.131 – Ações do COVID no SUAS para Acolhimento – Portaria n°369
Elemento de Despesa – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo-vinculo 05.312.000...............................   R$ 
20.400,00
Elemento de Despesa – 3.390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica- vinculo 05.312.000
..............................................................................................................................................................   R$ 
25.000,00
Elemento de Despesa – 4.4.90.52.00 -  Equipamentos e Material Permanente - vinculo 05.312.000
............................................................................................................................................................   R$     
5.000,00
TOTAL.........................................................................................  R$ 61.425,0
0                                                                                                                                                                                                          
Art. 2º. O crédito aberto  no artigo anterior será coberto com os recursos  provenientes do excesso de 
arrecadação   advindos de repasse financeiro emergencial  da Secretaria Nacional de Assistência Social – 
SNAS,  para ações socioassistenciais visando o atendimento  de famílias e/ou indivíduos em situação de 
vulnerabilidade  e risco social decorrentes  do COVID-19 no valor de.............................................................
.......................................................R$ 61.425,00
Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO, 23 de junho de 2020

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

JURACY LOPES CAMARA - Diretor do Departamento Municipal de Finanças
Registrado e Publicado na Prefeitura em 23/06/2020

D E C R E T O  Nº 2.094 DE 23 DE JUNHO DE 2020
DISPOE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, AUTORIZADO PELA LEI Nº 
2.107/2020.

O Prefeito Municipal de Alumínio, usando as atribuições que lhe são conferidas, pela legislação em vigor, 
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto na Contadoria Municipal um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 36.000,00 (trinta 
e seis mil reais), destinado a atender a despesas com ações voltadas ao combate do novo coronavirus – 
COVID-19, de acordo com as dotações abaixo especificadas:
02.00.00  - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO  
02.15.00  - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                           
02.15.01  - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Atividade: 08.244.0205.2.135 – Ações do COVID no SUAS para EPI – Portaria n° 378                                                                                       
Elemento de Despesa – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – vinculo 05.312.000............................    R$ 
16.000,00 
Elemento de Despesa – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica – vinculo 05.312.000
.............................................................................................................................................   R$   4.000,00
Elemento de Despesa – 4.4.90.52.00 -  Equipamentos e Material Permanente – vinculo 05.312.000
............................................................................................................................................   R$  16.000,00
TOTAL................................................................................  R$ 36.000,0
0                                                                                                                                                                                                          
Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recursos  provenientes do excesso de arre-
cadação advindos de repasse financeiro de recurso extraordinário do Sistema Único de Assistência Social 
– SUAS para incremento na execução de ações socioassistênciais devido a situação da Saúde Pública 
decorrentes do Coronavirus COVID-19 no valor de.................................................R$ 36.000,00
Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO, 23 de junho de 2020

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

JURACY LOPES CAMARA - Diretor do Departamento Municipal de Finanças
Registrado e Publicado na Prefeitura em 23/06/2020

DECRETO Nº 2.095, DE 27 DE JUNHO DE 2020
Reforça as medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus, no Município de 
Alumínio, devido ao retorno da fase laranja para a fase vermelha do Plano São Paulo, para enfrenta-
mento da pandemia decorrente do coronavírus – COVID-19.

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, e 
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 pes-
soas 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 o Plano São Paulo, normatizado 
pelo Decreto Estadual nº: 64.994, de 28 de maio de 2.020, resultado da atuação coordenada do Es-
tado com os Municípios paulistas e a sociedade civil, com o objetivo de implementar e avaliar ações 
e medidas estratégicas de enfrentamento à pandemia decorrente da COVID-19; CONSIDERANDO 
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4 a conveniência de conferir tratamento uniforme às medidas restritivas 
que vêm sendo adotadas pelo Governo Federal; CONSIDERANDO que 
a recente decisão do Supremo Tribunal Federal que reconhece a com-
petência do decreto do Governo do Estado de São Paulo, bem como o 

poder regulamentar das prefeituras municipais de forma a suplementar, restringindo, mas nunca flexibili-
zando acima do permitido pelo Plano de São Paulo. CONSIDERANDO o Decreto nº 64.994 de 28 de maio 
de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 29/05/2020, que institui o Plano São 
Paulo, resultado da atuação coordenada do Estado com os Municípios paulistas e a sociedade civil, com o 
objetivo de implementar e avaliar ações e medidas estratégicas de enfrentamento à pandemia decorrente 
da COVID-19;
Continuação do Decreto nº 2.095/2020 fls. 02; CONSIDERANDO a orientação dada pelo Governo do Es-
tado e pelo DRS de Sorocaba sobre a situação de calamidade no interior do Estado de São Paulo, mais 
especificamente a Região de Sorocaba e Campinas, que regrediu da fase laranja para a fase vermelha do 
Plano São Paulo;
CONSIDERANDO que o número de infectados no município de Alumínio vem aumentando significativa-
mente a cada dia, necessitando adoção de medidas urgentes; D E C R E T A:
Art. 1º Fica decretado, até 14 de julho de 2020, o retorno da fase laranja para a fase vermelha do Plano 
São Paulo, no Município de Alumínio, para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus, de 
importância internacional.
Art. 2º - Em razão do disposto no art. 1º deste Decreto, fica totalmente suspenso no município o atendimen-
to presencial ao público em estabelecimentos abaixo indicados, pelo prazo estipulado no artigo 1º deste 
decreto, conforme o Plano São Paulo constantes no anexo I e II;
 I -  Bares, salões de cabelereiro e barbeiro, centros e clínicas de estética, academias e clubes; 
II -  Funcionamento de eventos que geram aglomeração tais como: casas noturnas, aluguel de chácaras 
de recreio e demais estabelecimentos dedicados à realização de festas, eventos entre eles esportivos ou 
recepções.
III -  Serviços de cultos, missas ou quaisquer atos de qualquer denominação religiosa, que impliquem reu-
nião e aglomerações de fiéis e seguidores, em qualquer número, em igrejas, templos e casas religiosas de 
qualquer credo.
IV - Lojas, Comércio Varejista e Atacadistas independentes das atividades cadastradas no CNPJ. 
V - Concessionárias de veículos, Atividades Imobiliárias e Escritórios:
VI - Restaurantes, lanchonetes e pizzarias, que poderão vender somente por delivery e retirada na porta, 
evitando aglomerações;
Art. 3º - O disposto no “caput” dos artigos 1º e 2º não se aplica a estabelecimentos que tenham por objeto 
atividades essenciais, nos termos do Decreto nº: 10.282/2020, na seguinte conformidade: 
1- Alimentação: Supermercados, mercados e mercearias, padarias, açougues, hortifrútis, loja de produtos 
orgânicos, sendo proibido o consumo no local.
2- Saúde Animal: Casa de ração, clínicas veterinárias e pet shops.
3- Feiras Públicas Diurnas: Comércio de produtos exclusivamente hortifrutigranjeiros, pescados  e ‘secos 
e molhados’.  
4- Serviços de Saúde Humana: clínicas de serviços essenciais à saúde, consultórios médicos e odontológi-
cos, clínicas de fisioterapia, ótica e farmácias.
5- Veicular: postos de combustíveis, autopeças, oficinas mecânicas, auto elétricas, funilarias, borracharias 
e demais serviços essenciais à manutenção de veículos automotores; 
• Lava-rápidos poderão funcionar exclusivamente no sistema ‘leva e traz’.
6- Serviços Financeiros: bancos, correspondentes bancários, casas lotéricas e estabelecimentos de con-
cessão de crédito.
7- Serviços de Hotelaria: hotéis e pousadas, desde que recebam clientes que estejam no município exclu-
sivamente a trabalho.
8- Serviços Postais: correio
9- 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 usando 
máscara, além de promoverem a higienização dos veículos.
10- Outros comércios: comércios de água em galões e caminhões pipa, revenda de gás; materiais de cons-
trução, materiais elétricos e eletrônicos, bancas de jornais;
11- 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 11 deste artigo deverão adotar as seguintes 
medidas cumulativamente com os Protocolos Sanitários do Plano de São Paulo, link para consulta: (https://
www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/protocolo-intersetorial-v-08.pdf):
I -  intensificar as ações de limpeza;
II -  disponibilizar álcool em gel aos seus clientes;
III -  divulgar informações acerca da COVID-19 e das medidas de prevenção;
IV - intensificar as ações de limpeza nos banheiros de uso comum, disponibilizando todo o material neces-
sário 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.
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VIII – disponibilização de máscaras, álcool gel, bem como outros materiais e insumos recomendados pelas 
autoridades de saúde e sanitária para todos os funcionários que exerçam atividades de atendimento ao 
público.
IX - Limitar a 20% da capacidade de pessoas no interior do estabelecimento, vedando a entrada de crianças 
menores de 12 anos e mais de um membro da mesma família, com exceção ao acompanhante de idoso ou 
portador de necessidade especial;
X – Os supermercados deverão estabelecer horário preferencial de 1 (uma) hora para atendimento de ido-
sos, comunicando a Prefeitura Municipal de Alumínio sobre o horário estabelecido para fins de fiscalização; 
bem como
XI – Estabelecer protocolo sanitário de aferição de temperatura, higienização das mãos com água e sabão 
e/ou álcool gel 70%;
Art. 4º - Caberá a Divisão de Tributação e Fiscalização e a Vigilância Sanitária, adotar o seguinte 
procedimento administrativo de fiscalização para cumprimento deste decreto: 
I – notificar o estabelecimento infrator;
II - cassar o alvará de licença do estabelecimento notificado que desobedecer as medidas ora decre-
tadas, ou suspender os termos de permissão de uso (TPUs) concedidos a profissionais autônomos 

localizados em áreas de grande concentração de ambulantes.
III – aplicar, cumulativamente, as penalidades de multa, interdição total ou parcial da atividade e cassação 
de alvará de localização e funcionamento previstas na Lei nº: 340, de 26 de junho de 1997, por eventuais 
descumprimentos; 
IV - fiscalizar o cumprimento das disposições deste decreto.
V – encaminhar cópia da notificação, cassação ou das penalidades descritas nos incisos II e III deste artigo 
ao Ministério Público Estadual para adoção de medidas judiciais. 
Parágrafo único. Caso necessário, para cumprimento do disposto neste Decreto, a Divisão de Tributação e 
Fiscalização e a Vigilância Sanitária deverão utilizar de força da Polícia Militar.
Art. 5º -  Em conformidade ao § 1º da Lei Federal nº: 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, cabe ao Município 
resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais no que se refere:
§ 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessida-
des 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; 
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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; e as respectivas obras de engenharia;
XI - produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por meio do comércio 
eletrônico, de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas; 
XII - serviços funerários; 
XIII – vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;
XIV - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais;
XV - inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal;
XVI - controle de tráfego terrestre;
XVII – serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas instituições supervisionadas 
pelo Banco Central do Brasil
XVIII- serviços postais;
XVX - transporte e entrega de cargas em geral;
XX - serviço relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados (data center) para 
suporte de outras atividades previstas neste Decreto;
XXI - fiscalização tributária e aduaneira; 
XXII - transporte de numerário; 
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XXIII - produção e distribuição de numerário à população e manutenção da infraestrutura tecnológica do 
Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro;          
XXIV - fiscalização ambiental; 
XXV - produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados; 
XXVI - monitoramento de construções e barragens que possam acarretar risco à segurança;
XXVII - levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da segurança coletiva, notada-
mente por meio de alerta de riscos naturais e de cheias e inundações; 
XXVIII - cuidados com animais em cativeiro;
XXIX - atividade de assessoramento em resposta às demandas que continuem em andamento e às urgen-
tes;
XXX - atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria jurídicas exercidas pelas 
advocacias públicas, relacionadas à prestação regular e tempestiva dos serviços públicos;
XXXI - atividades religiosas de qualquer natureza, por meio de virtual (internet) e obedecidas as determina-
ções do Ministério da Saúde; e         
XXXII -  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 desabastecimento 
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 serviços 
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 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.        
Art. 6º - Prorroga a suspensão das aulas presenciais das redes pública e privadas, aguardando definição 
do Governo do Estado de São Paulo para sua retomada, nos termos do anexo I deste decreto. Que deve-
rão continuar a serem realizadas de forma remota, conforme determinação do Departamento Municipal de 
Educação. 
Art. 7º   - 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, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04 de maio de 2020.
Art. 8º - O Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública para o COVID-19, instituído pelo Decreto 

nº 2.059, de 16 de março de 2020,  manterá monitoramento da evolução da pandemia da COVID-19 
no Município, podendo elaborar novas recomendações a qualquer tempo, sempre acompanhando as 
decisões estabelecidas pelo Governo do Estado de São Paulo. 
Art. 9º - O prazo de que trata o artigo 1º deste Decreto poderá ser alterado em conformidade com o 
Plano São Paulo, normatizado pelo Decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020 considerando o estado 
de calamidade pública declarado pelo Decreto nº 2.062, de 21 de março de 2020, nos termos da Lei 
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Art. 10- Fica disponibilizado para fiscalização dos munícipes de Alumínio, no site da prefeitura http://alu-
minio.sp.gov.br/coronavirus/, o link  http://177.86.125.42:90/falacidadao/#!/login, sobre o descumprimento 
deste decreto.
Art. 11 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, em 27 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 27 de junho de 2020

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS
Diretora da Divisão de Serviços Administrativos 

PROTOCOLOS SANITÁRIOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Link: (https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/protocolo-intersetorial-v-08.pdf)

PORTARIA Nº 103/2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são confe-
ridas, Considerando a notícia que chegou ao conhecimento do Poder Executivo e posteriormente o Reque-
rimento da Câmara Municipal de provável uso irregular de máquina de propriedade da prefeitura municipal; 
Considerando o processo administrativo nº 705, de 28 de abril de 2020; R E S O L V E :
Art. 1º DETERMINAR a instauração de Comissão de Sindicância, para apurar possíveis responsabilidades 
de servidor público, quanto à notícia de uso irregular de máquina de propriedade da prefeitura municipal, de 
acordo com o constante no processo nº 705, de 28/04/2020.
Art. 2º DESIGNAR para comporem a Comissão de que trata o inciso anterior:
Presidente: Dr. BRUNO FERREIRA LIMA BOSCO 
Membros:  Dra. CARLA DA SILVA REIS
 ROSEMEDES OLIVEIRA DA SILVA   
Suplentes: GLAUCIA GOMES DE ALMEIDA
 DÉBORA GODINHO ALVES
 LEANDRO HENRIQUE REMONTE
Art. 3º-FIXAR o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data do recebimento do processo respectivo, para 
apresentação do relatório.
Art. 4º- CONSIDERAR como relevante serviço público prestado ao Município, o trabalho a ser desen-
volvido pela Comissão, que será “pro-honore”.
Art.5º- DETERMINAR que se assegure aos envolvidos, o princípio do contraditório e da ampla defesa, 
na conformidade das normas estabelecidas pelo Decreto nº 660, de 29/06/2001.
Art. 6º- 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.

P O R T A R I A   Nº 104/ 2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são con-
feridas: Considerando que no Anexo V, da Lei nº 1.266/2009 uma das atribuições dos cargos em comis-
sões é dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais 
atividades;RESOLVE:
Art. 1º AUTORIZAR servidor nomeado para cargo em comissão da Administração Pública Municipal, no 
interesse do serviço e no exercício de suas próprias atribuições, a dirigir veículos oficiais leves das reparti-
ções a que pertença, conforme abaixo indicado:
- Nome do Servidor: Carla da Silva Reis      Nº Habilitação: 03845030505 “B” D e p a r t a m e n t o : 
DPMNJ
Art. 2º.  Para conduzir o veículo oficial o servidor autorizado deverá possuir Carteira Nacional de Habilitação 
válida e com categoria compatível com o tipo de veículo a ser conduzido.
Art. 3º. O servidor autorizado deverá verificar se o veículo possui condições de segurança para trafegar, 
sendo de suas responsabilidades qualquer ônus decorrente de ato culposo ou doloso que venha a cometer 
na condução do veículo oficial.
Parágrafo único. Na ausência de condições de uso e na hipótese de o veículo estar em desacordo com as 
normas de segurança de trânsito, o servidor deverá comunicar 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.O servidor autorizado a conduzir veículo oficial que for autuado  por infração às normas de trânsito 
estará sujeito ao procedimento administrativo para apuração de responsabilidade e ressarcimento ao Erá-
rio.
Art. 6ºFicam expressamente vedadas aos servidores condutores de 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 autori-
zados 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 formu-
lário 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, 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.

PORTARIA Nº 105/2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são con-
feridas, RESOLVE:
Art. 1º RETORNAR aos empregos de origem, as servidoras abaixo relacionadas: 
- Sra. SIRLEI MARTINS LEITE, portadora da CTPS nº 96233 - Serie 00236/SP, RG nº 33.941.630-0 e do 
CPF nº 330.725.288-70, ao emprego celetista permanente de Agente de Controle Vetor, lotação DPMS, 40 
horas semanais, cessando efeitos da Portaria nº 118, de 02 de março de 2017.
- Sra. RENATA SOARES DOS SANTOS SILVA, portadora da CTPS nº 10585 - Serie 00278/SP, RG nº 
24.275.777-7 e do CPF nº 198.152.338-31, ao emprego celetista permanente de Assistente de Diretor de 
Escola, lotação DPME, 40 horas semanais, cessando efeitos da Portaria nº 277, de 01 de setembro de 
2017.
Art. 2º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 02 de junho de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 02/06/2020

PORTARIA Nº 106/2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando as atribuições legais que lhe são 
conferidas,RESOLVE:    
Art. 1º SUSPENDER o gozo de 19 (dezenove) dias das férias do servidor Sr. HENRIQUE ANTONIO CAR-
DOSO, portador da C.T.P.S. nº.71293  série 236, R.G. nº.33.204.772.06, C.P.F. nº.289.706.808-61, ocupan-
te do emprego em comissão de Diretor de Divisão de Informática, lotação DPMA, por motivos de interesse 
público.
Art. 2º O servidor deverá gozar os dias de férias em data oportuna. 
Art. 3º Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 02 de junho de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração  
Registrada e Publicada na Prefeitura em 02/06/2020.

PORTARIA Nº 107/2020

PortariasPortarias
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6 ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando as 
atribuições legais que lhe são conferidas, RESOLVE:  
  
Art. 1º SUSPENDER o gozo de 19 (dezenove) dias das férias do servidor 

Sr. HERONDINO RIVERA JUNIOR portador da CTPS nº 22077 série 194/SP, RG nº 32.402.691-2, CPF nº 
280.635.788-80, ocupante do emprego em comissão de Assessor de Gabinete II, lotação GP, por motivos 
de interesse público.
Art. 2º O servidor deverá gozar os dias de férias em data oportuna. 
Art. 3º Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 02 de junho de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração  
Registrada e Publicada na Prefeitura em 02/06/2020.

PORTARIA Nº 108/2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são confe-
ridas, RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR, a partir de 03/06/2020, do emprego em comissão as servidoras abaixo relacionadas:
- Sra. LARA MICHELE DE CASTRO, portadora da CTPS nº 051342 serie 0383/SP, RG nº 40.752.531-2, 
CPF nº 352.766.488-24, do emprego em Comissão de Chefe de Seção de Assistência Odontológica, lota-
ção DPMS, nos termos da Lei nº 1.266, de 03/12/2009.
- Sra. PAULA ALVES REITANO portadora da CTPS nº 66038 série 0123/MG, RG nº MG 12.658.714, CPF 
nº 057.610.166-48, do emprego em Comissão de Diretor de Divisão de Pronto Atendimento, lotação DPMS, 
nos termos da Lei nº 1266/2009, de 03/12/2009.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão a conta das dotações próprias do 
Orçamento Vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 03 de junho de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 03/06/2020

PORTARIA Nº 109/2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são 
conferidas, R E S O L V E:    
Art. 1º DESIGNAR a servidora Sra. RENATA SOARES DOS SANTOS SILVA, portadora da CTPS nº 10585 
- Serie 00278/SP, RG nº 24.275.777-7 e do CPF nº 198.152.338-31, ocupante do emprego permanente de 
Assistente de Diretor de Escola para ocupar o emprego em Comissão de Diretora de Divisão de Planeja-
mento e Técnica Educacional, 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 Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO,  03 de  junho de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal 

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 03/06/2020

PORTARIA Nº 110/2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são confe-
ridas, RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR a Sra. JULIA MARTINS DOS SANTOS portadora da CTPS nº 067925série 439/SP, RG nº 
52.008.991-1, CPF nº 500.710.368-30, nos termos da Lei nº 1266/2009, para exercer o emprego em Comis-
são de Chefe de Seção de Assistência Odontológica, lotação DPMS, sem carga horária. 
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão a conta das dotações próprias do 
Orçamento Vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 08 de junho de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 08/06/2020

PORTARIA Nº 111/2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são confe-
ridas, RESOLVE:
Art. 1º DETERMINAR que o Sr. IGOR DE SOUZA MARTINS, portador da CTPS nº 090512 serie 0415/SP, 
RG nº 41.424.887-9, CPF nº 438.145.728-58, nos termos da Lei nº 1.266, de 03/12/2009, Anexo II, passe a 
ocupar o emprego em Comissão de Diretor de Divisão de Atendimento Social, lotação DPMDS, sem carga 
horária.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão a conta das dotações próprias do 
Orçamento Vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a portaria nº 031, de 06/03/2019.
Art. 4º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 15 de junho de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 15/06/2020

PORTARIA Nº 112/2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são con-
feridas, RESOLVE:
Art. 1º DETERMINAR, que a partir de 15 de junho de 2020, o Sr. JOSÉ CAETANO RIBEIRO, portador 
CTPS nº 72713 série 599/SP, RG nº 38.129.909-0, CPF nº 030.519.258-29, passe a ocupar o emprego em 
Comissão de Assessor de Gabinete I, lotação DPMSU, sem carga horária. 
Art. 2º A despesa decorrente da contratação, correrá a conta das dotações próprias do orçamento vigente, 
suplementadas se necessário.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 131, 20 de dezembro de 2019. 
Art. 4º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 15 de junho de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 15/06/2020

PORTARIA Nº 114/2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são confe-
ridas, Considerando o Artigo 12 da Lei nº 03/1993; RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o Sr. FABIO AUGUSTO DE CASTRO MORAES portador da CTPS nº 52969 série 194/
SP, RG. nº 27.514.299-1, CPF. nº 160.121.458-88, ocupante do emprego permanente de Escriturário, a 
ocupar o emprego em Comissão de Diretor de Divisão de Infra Estrutura Municipal, lotação DPMSU, nos 
termos da Lei nº 03/93, Artigo 12 e Lei nº 1.266, de 03/12/2009, Anexo II, sem carga horária
Art. 2º A despesa decorrente da contratação, correrá a conta das dotações próprias do orçamento vigente, 
suplementadas se necessário.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a portaria nº 034, de 18/02/2020, no que diz 
respeito ao servidor.
Art. 4º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 15 de junho de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 15/06/2020

PORTARIA Nº 115/2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são con-
feridas, RESOLVE:
Art. 1º  DETERMINAR que o Sr. JOSÉ GERALDO NAZARENO, portador CTPS nº 52195 série 140/SP, 
RG nº 25.734.832-3, CPF nº 697.248.306-91, nos termos da Lei nº 1.266, de 03/12/2009, Anexo II, passe a 
exercer o emprego em Comissão de Assessor de Gabinete I, lotação GP, 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 13, de 23 de janeiro de 2020. 
Art. 4º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 15 de junho de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 15/06/2020

PORTARIA Nº 116/2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são con-
feridas, RESOLVE:
Art. 1º DESLIGAR do serviço público, por motivo de falecimento, a partir de 15/06/2020 o servidor público 
Sr. ANTONIO HERMENEGILDO, portador da CTPS nº 08852 - Serie 438/SP, da RG nº 16.792.350 e do 
CPF nº 021.068.458-55, do emprego celetista permanente de Vigia, lotação DPMA, carga horária semanal 
40 horas.
Art. 2º Em decorrência da demissão supra, fica VAGO o emprego celetista permanente de Vigia, com lota-
ção no DPMA, constante do Anexo I da Lei n.º 03/93.
Art. 3º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 15 de junho de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 15/06/2020

PORTARIA Nº 117/2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são con-
feridas, RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR, a partir de 15/06/2020, o Sr. FRANCISCO CONRADO GOMES JUNIOR, CTPS nº. 
98068 série 220 RG nº. 34.749.822-X, CPF nº 279.009.688-06 do emprego em Comissão de Diretor de 
Divisão de Segurança Patrimonial, lotação DPMA, nos termos da Lei nº 1.266, de 03/12/2009.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão a conta das dotações próprias 
do Orçamento Vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 15 de junho de 2020.
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7ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 15/06/2020

PORTARIA Nº 118/2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são confe-
ridas, RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR, a partir de 15/06/2020, o Sr. ROBSON ROBERTO PASQUALINI, portador da C.T.P.S. 
nº 57949 série 0260/SP, RG nº 34.886.336-6 e do CPF. nº 302.515.418-78, do emprego em Comissão de 
Diretor de Divisão de Transporte de Aluno, lotação DPME, nos termos da Lei nº 1.266, de 03/12/2009.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão a conta das dotações próprias do 
Orçamento Vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 15 de junho de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 15/06/2020

PORTARIA Nº 119/2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são confe-
ridas, RESOLVE:
Art. 1º  NOMEAR o Sr. CIRINEU TEIXEIRA DE ALMEIDA, portador da CTPS nº 54.109 série 009/SP, RG nº 
17.008.539, CPF nº 437.808.149-00, nos termos da Lei nº 1266/2009, para exercer o emprego em Comis-
são de Chefe de Seção de Zeladoria, lotação DPMA, sem carga horária. 
Art. 2º  As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão a conta das dotações próprias do 
Orçamento Vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 16 de junho de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 16/06/2020

PORTARIA Nº 120/2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são confe-
ridas, RESOLVE:
Art. 1º  NOMEAR o Sr. JOSÉ AUGUSTO BENTO GOMES, portador da CTPS nº 028984 série 0442/SP, 
RG nº 52.616.285-5, CPF nº 427.270.878-37, nos termos da Lei nº 1266/2009, para exercer o emprego em 
Comissão de Chefe de Seção de Manutenção de Sinalização, lotação DPMSU, sem carga horária. 
Art. 2º  As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão a conta das dotações próprias do 
Orçamento Vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 16 de junho de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 16/06/2020

PORTARIA Nº. 121/2020
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, a servidora celetista permanente Sra. FABIANA ALMEIDA SANTOS, portadora da 
C.T.P.S. nº. 59775 série, 00260 R.G. nº. 34.596.310-6, C.P.F. nº. 305.312.058-51, ocupante do emprego ce-
letista permanente de Servente, para responder pelo emprego celetista permanente de Escriturário, lotação 
no DpMA, carga horária 40 horas semanais, enquanto a titular do emprego Sra. Lais Dias Batista Comini  
permanecer afastada pelo INSS.
Art.2º A substituta 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 Consolida-
ção das Leis do Trabalho.
Art.3º  A servidora fica ciente que retornará ao cargo de origem, assim que o titular do emprego retornar as 
suas funções ou por ulterior deliberação.
Art. 4º   Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 16 de junho de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal 

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 16/06/2020

PORTARIA Nº 122/2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são confe-
ridas, RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR do serviço público, o servidor Sr. FREIDE HENRIQUE FREITAS OLIVEIRA, portador da 
CTPS nº 91182 Serie 0220/SP, da RG nº 35.467.528-X e do CPF nº 278.413.228-52, do emprego em 
comissão de Assessor de Assuntos Políticos, lotação DPMG, sem carga horária.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão a conta das dotações próprias 
do Orçamento Vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 18 de junho de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 18/06/2020

PORTARIA Nº 123/2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são confe-
ridas, Considerando o processo administrativo nº 908/2020, RESOLVE:
Art. 1º DESLIGAR a pedido, da contratação por tempo determinado para atender os Decretos 2.058/2020 
e 2062/2020, a Sra. KEYLLA WALKIRIA BARBOSA HASANI MACHARET, portadora da CTPS nº 012135 
serie 0377/SP, RG nº 27.435.976-5 e do CPF nº 090.712.076-84, do emprego de Enfermeira, lotação 
DPMS, carga horária 30 horas semanais.
Art. 2º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 19 de junho de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 19/06/2020

PORTARIA Nº 124/2020
O Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas,  CONSIDE-
RANDO a possibilidade do Município de Alumínio, locar imóvel para nova sede do Conselho Tutelar de 
Alumínio; CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1.780/2015, art. 46; RESOLVE:      
Art. 1º.  CONSTITUIR uma Comissão Especial para procura de um imóvel que atendam às necessida-
des do Conselho Tutelar de Alumínio, no que tange os requisitos contidos no art. 46 da Lei Municipal nº 
1.780/2015, espaço físico, conservação, localização, preço, condições locatícias e titularidade dominial, a 
qual deverá demonstrar de forma clara, as vantagens na escolha mediante laudo a ser homologado pelo 
Prefeito Municipal.
Art. 2º.  A Comissão que trata o artigo anterior será composta pelos seguintes servidores:
Presidente: Dr. Jonas Ramos Antiquera 
Membros   Orlando Afonso Martorelli  
Marlene de Souza Tibúrcio Tiseo
Lygia Maria Bustamante Freire Andrade
Art. 3º. Esta comissão terá a partir da publicação desta portaria, o prazo de 45 dias, para conclusão dos 
serviços.
Art. 4º.  O desempenho das atribuições da Comissão ora nomeada será considerado de relevantes servi-
ços públicos prestados ao Município.
Art. 5º. Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 22 de junho de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI  - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 22/06/2020.

PORTARIA Nº 125/2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são con-
feridas, RESOLVE:
Art. 1º RETORNAR o servidor, Sr. PAULO ROGÉRIO RODRIGUES DA PAZ, portador da CTPS nº 64808 
serie 037/SP, RG nº 16.148.975-8/SSP, CPF nº 083.542.168-61, ao emprego celetista permanente de 
Escriturário, lotação DPMA, carga horária 40 horas semanais, cessando efeitos da Portaria nº 68, de 
01/04/2020.
Art. 2º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 23 de junho de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 23/06/2020

PORTARIA Nº 126/2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são con-
feridas, RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR a partir de 23/06/2020, para ocupar empregos em comissão, nos termos da Lei n 1.266, 
de 03/12/2009, Anexo II, os servidores abaixo relacionados:
-  Sr.  DARBYN ARMANDO PASQUALINI portador da CTPS nº  062655 serie 0175/SP, RG nº 29.067.751-8 
e do CPF nº 198.116.318-24, para exercer o emprego em comissão de Diretor de Divisão de Comércio, 
Indústria e Agricultura, lotação DPMPO, sem carga horária .
- Srta. IARA KETLIN FREITAS DE OLIVEIRA, portadora da CTPS nº 083506 serie 0470/SP, RG nº 
55.204.975-X e do CPF nº  320.482.028-96, para exercer o emprego em comissão de  Assessor de Assun-
tos Políticos, lotação DPMG, sem carga horária..
- Sra.  SIMONE ALVES NASCIMENTO portadora da CTPS nº 99847 serie 278/SP, RG nº 45.321.946-9 e 
do CPF nº 337.563.428-59, para exercer o emprego em comissão de Chefe de Seção de Folha de Paga-
mento, lotação DPMA, sem carga horária .
- Sr. JOEL ROQUE DA SILVA, portador da CTPS nº 083476 serie 303/SP, RG nº  8.736.939-4 e do CPF 
nº  555.715.068-49,, para exercer o emprego em comissão de  Diretor de Divisão de Transporte de Alunos, 
lotação DPME, sem carga horária..

Art. 2º As despesas decorrentes das contratações, correrão a conta das dotações próprias do orça-
mento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 23 de junho de 2020.
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8 ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 23/06/2020

PORTARIA Nº. 127/2020
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; R E S O L V E:
Art.1º DESIGNAR, o servidor Sr. LEANDRO MÁRCIO SOARES,  portador da C.T.P.S. nº.48402 série 37/SP, 
R.G. nº. 52.806.380-7, C.P.F. nº.886.273.149-34, ocupante do emprego Celetista Permanente de Agente 
de Controle de Vetor, para responder pelo emprego celetista permanente de Escriturário, lotação no DpMS, 
carga horária 40 horas semanais, enquanto a titular do emprego Sra. Solaine Maria de Melo permanecer 
no INSS.
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 Consolida-
ção 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 ou por ulterior deliberação.
Art. 4º   Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 23 de junho de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal 

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 23/06/2020

PORTARIA Nº. 128/2020
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; R E S O L V E:
Art.1º DESIGNAR, a servidora Sra. VERA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA, portadora da C.T.P.S nº 88143 série 
87, R.G nº 22.987.531-2, CPF nº 106.821.948-32, ocupante do emprego celetista permanente de Auxiliar 
de Serviços Educacional II, para responder pelo emprego celetista permanente de Escriturário, lotação 
no DpMDS, carga horária 40 horas semanais, enquanto o titular do emprego Sr. Fábio Augusto de Castro 
Moraes permanecer respondendo por cargo comissionado.
Art.2º A substituta 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 Consolida-
ção das Leis do Trabalho.
Art.3º  A servidora fica ciente que retornará ao cargo de origem, assim que o titular do emprego retornar as 
suas funções ou por ulterior deliberação.
Art. 4º   Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 23 de junho de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal 

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 23/06/2020

PORTARIA Nº. 129/2020
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; R E S O L V E:
Art.1º DESIGNAR, a servidora Sra. LIDIANE CRISTINA DA SILVA, portadora da CTPS nº 60785 serie 236, 
R.G nº 34.075.267-1 e CPF nº 219.914.448-85 , ocupante do emprego celetista permanente de Inspetor de 
Alunos, para responder pelo emprego celetista permanente de Escriturário, lotação no DpMA, carga horária 
40 horas semanais, enquanto a titular do emprego Sra. Luzia Regina da Costa permanecer designada 
como Enfermeira.
Art.2º A substituta 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 Consolida-
ção das Leis do Trabalho.
Art.3º  A servidora fica ciente que retornará ao cargo de origem, assim que a titular do emprego retornar as 
suas funções ou por ulterior deliberação.
Art. 4º  Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 23 de junho de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal 

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 23/06/2020

PORTARIA Nº. 130/2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são con-
feridas, CONSIDERANDO o Decreto nº 2.060/2020; CONSIDERANDO a necessidade de vigia na gestão 
pública municipal, para auxiliar nos serviços de barreira sanitária nas repartições públicas do executivo e 
que é vedada a realização de concurso público; CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem 
a Administração Pública, tais como: economicidade, proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publici-
dade e eficiência; RESOLVE:
Art.1º DESIGNAR, as servidoras abaixo para responder pelo emprego de Vigia, constante da Lei nº 
03/1993, Anexo I:
- Sra. ELIANA MARIA DA SILVA, portadora da C.T.P.S. nº. 10204 série 278/SP, RG. nº. 25.222.787-6, 
C.P.F. nº. 150.552.628-00, ocupante do emprego celetista permanente de Auxiliar de Serviços Edu-
cacional II, para responder pelo emprego celetista permanente de Vigia, lotação no DpMA, enquanto 
permanecer emprego vago.
- Sra. ELISANGELA DE CAMARGO, portadora da C.T.P.S. nº. 35946 série 0220/SP, RG. nº. 
33.923.855-0, C.P.F. nº. 326.926.118-70, ocupante do emprego celetista permanente de Auxiliar de 

Serviços na Saúde, para responder pelo emprego celetista permanente de Vigia, lotação no DpMA, enquan-
to permanecer emprego vago.
- Sra. MARIA APARECIDA DE CAMPOS, portadora da CTPS nº 22580-127, R.G nº 33.862.119-2 e CPF 
nº 291.661.428-14, ocupante do emprego celetista permanente de Ajudante de Obras e Serviços, para 
responder pelo emprego celetista permanente de Vigia, lotação no DpMA, enquanto permanecer emprego 
vago. 
Art.2º Aa substitutas farão jus à diferença de salários enquanto perdurar a substituição, a título de grati-
ficação, não se incorporando ao salário base inicial, exceto para os efeitos trabalhistas especificados na 
Consolidação das Leis do Trabalho.
Art.3º As servidoras ficam cientes que retornarão ao cargo de origem por ulterior deliberação.
Art. 4º   Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 23 de junho de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal 

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 23/06/2020

PORTARIA Nº. 131/2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são con-
feridas, CONSIDERANDO o Decreto nº 2.060/2020;  CONSIDERANDO a necessidade de vigia na gestão 
pública municipal, para auxiliar nos serviços de barreira sanitária nas repartições públicas do executivo e 
que é vedada a realização de concurso público; CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem 
a Administração Pública, tais como: economicidade, proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publici-
dade e eficiência; R E S O L V E:
Art.1º DESIGNAR, os servidores abaixo para responder pelo emprego de Vigia, constante da Lei nº 
03/1993, Anexo I:
- SR. ALEX GONÇALVES FEIJÓ, portador da C.T.P.S. nº. 44480 série 303/SP, RG. nº. 45.265.967-X, C.P.F. 
nº. 348.642.748-27, ocupante do emprego celetista permanente de Ajudante de Obras e Serviços, para 
responder pelo emprego celetista permanente de Vigia, lotação no DpMA, enquanto permanecer emprego 
vago.
- SRA. ALINE CRISTINA DE CAMARGO, portadora da CTPS nº 35753 série 319, RG nº 44.993.514-0, CPF 
nº 391.188.148-75, ocupante do emprego celetista permanente de Auxiliar de Serviços da Saúde, para 
responder pelo emprego celetista permanente de Vigia, lotação no DpMA, enquanto permanecer emprego 
vago.
Art.2º Os substitutos farão jus à diferença de salários enquanto perdurar a substituição, a título de grati-
ficação, não se incorporando ao salário base inicial, exceto para os efeitos trabalhistas especificados na 
Consolidação das Leis do Trabalho.
Art.3º Os servidores ficam cientes que retornarão ao cargo de origem por ulterior deliberação.
Art. 4º   Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 23 de junho de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal 

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 23/06/2020

PORTARIA Nº. 132/2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são con-
feridas, CONSIDERANDO o Decreto nº 2.060/2020; CONSIDERANDO a necessidade de vigia na gestão 
pública municipal, para auxiliar nos serviços de barreira sanitária nas repartições públicas do executivo e 
que é vedada a realização de concurso público; CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem 
a Administração Pública, tais como: economicidade, proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publici-
dade e eficiência; R E S O L V E:
Art.1º DESIGNAR,  a servidora Sra. ANA APARECIDA DA SILVA portadora da CTPS nº 93871 serie 0017, 
RG nº 32.726.851-7 CPF nº 271.508.208-83, ocupante do emprego celetista permanente de Auxiliar de 
Serviço Educacional II, para responder pelo emprego celetista permanente de Vigia, lotação no DpMA, 
enquanto permanecer emprego vago.
Art.2º A substituta 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 Consolida-
ção das Leis do Trabalho.
Art.3º  As servidora fica ciente que retornará ao cargo de origem por ulterior deliberação.
Art. 4º  Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 24 de junho de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal 

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 24/06/2020

PORTARIA Nº 133/2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são con-
feridas, RESOLVE: 
Art. 1º.  RETORNAR, a partir de 29 de junho de 2020, aos empregos de origem os servidores públicos 
abaixo relacionados:
- Sr. HERONDINO RIVERA JUNIOR portador da CTPS nº 22077 série 194/SP, RG nº 32.402.691-2, CPF 
nº 280.635.788-80, ao emprego celetista permanente constante do Anexo I, da Lei nº 03/93 de Motorista, 
lotação DpMT, carga horária semanal de 40 horas. Cessando os efeitos da Portaria nº 18, de 01/02/2020.
- Sra. ROSANA PAULA PAES CAMARGO ARAÚJO, portadora da CTPS nº 77595 serie 236/SP RG nº 
33.203.917-1, CPF nº 260.424.458-63, ao emprego celetista permanente constante do Anexo I, da Lei nº 

03/93 de Auxiliar de Serviço Educacional I, lotação DpME, carga horária semanal de 40 horas. Ces-
sando os efeitos da Portaria nº 21, de 07/02/2019.
- Sr. MESSIAS DE JESUS SANTOS, portador da CTPS nº 34451 serie 34/SP, RG nº 58.734.087-3 
SSP/SP, CPF nº 536.036.055-00, ao emprego celetista permanente constante do Anexo I, da Lei nº 
03/93 de Pedreiro, lotação DpMSU, carga horária semanal de 40 horas. Cessando os efeitos da Por-
taria nº 54, de 05/04/2018
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9Art. 2º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 29 de junho de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 29/06/2020

PORTARIA Nº 134/2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são con-
feridas, e CONSIDERANDO o constante no Processo nº 891 de 16/06/2020; CONSIDERANDO o disposto 
na alínea “I”, do Art. 1º, da Lei Complementar nº 64/90, CONSIDERANDO ainda a votação da Proposta 
de Emenda Constitucional nº 18/2020, que dispõe sobre a data para o 1º turno da eleição do ano 2020, 
em decorrência das medidas para o enfrentamento da pandemia da covid-19 declarada pela Organização 
Mundial da Saúde; R E S O L V E:
Art. 1º CONCEDER licença, para fins eleitorais, ao Servidor MESSIAS JESUS DOS SANTOS, portador do 
RG nº 58.734.087-3 e do CPF nº 536.036.055-00, ocupante do emprego celetista permanente de Pedreiro.  
Art. 2º O afastamento se dará sem prejuízo dos vencimentos.
Parágrafo único- O servidor obrigatoriamente deverá apresentar na Divisão de Recursos Humanos, no 
período próprio conforme calendário eleitoral cópia da Ata da Convenção e Lista de candidatos aprovados. 
Art. 3º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser revista após a votação da 
Proposta de Emenda Constitucional nº 18/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 29 de junho de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 29/06/2020.

PORTARIA Nº 135/2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são con-
feridas, e CONSIDERANDO o constante no Processo nº 905 de 18/06/2020; CONSIDERANDO o disposto 
na alínea “I”, do Art. 1º, da Lei Complementar nº 64/90, CONSIDERANDO ainda a votação da Proposta 
de Emenda Constitucional nº 18/2020, que dispõe sobre a data para o 1º turno da eleição do ano 2020, 
em decorrência das medidas para o enfrentamento da pandemia da covid-19 declarada pela Organização 
Mundial da Saúde; R E S O L V E:
Art. 1º CONCEDER licença, para fins eleitorais, a Servidora ROSANGELA APARECIDA PEREIRA, porta-
dora do RG nº 10.306.694, CPF nº 122.970.428-09, ocupante do emprego celetista permanente de Auxiliar 
de Desenvolvimento Infantil.  
Art. 2º O afastamento se dará sem prejuízo de vencimentos, considerando a PEC nº 18/2020, que dispõe 
sobre a data para o 1º turno da eleição do ano 2020, em decorrência das medidas para o enfrentamento da 
pandemia da Covid-19 declarada pela Organização Mundial da Saúde.
Parágrafo único- O servidor obrigatoriamente deverá apresentar na Divisão de Recursos Humanos, no 
período próprio conforme calendário eleitoral cópia da Ata da Convenção e Lista de candidatos aprovados. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser revista após a votação da Pro-
posta de Emenda Constitucional nº 18/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 29 de junho de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 29/06/2020.

PORTARIA Nº 136/2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são con-
feridas, e CONSIDERANDO o constante no Processo nº 912 de 19/06/2020; CONSIDERANDO o disposto 
na alínea “I”, do Art. 1º, da Lei Complementar nº 64/90, CONSIDERANDO ainda a votação da Proposta 
de Emenda Constitucional nº 18/2020, que dispõe sobre a data para o 1º turno da eleição do ano 2020, 
em decorrência das medidas para o enfrentamento da pandemia da covid-19 declarada pela Organização 
Mundial da Saúde; R E S O L V E:
Art. 1º CONCEDER licença, para fins eleitorais, ao Servidor MARCELINO GIOVANI FURQUIM, portador 
do RG nº 19.306.694 e do CPF nº 122.970.428-09, ocupante do emprego celetista permanente de Auxiliar 
de Consultório Dentário.  
Art. 2º O afastamento se dará sem prejuízo de vencimentos, considerando a PEC nº 18/2020, que dispõe 
sobre a data para o 1º turno da eleição do ano 2020, em decorrência das medidas para o enfrentamento da 
pandemia da Covid-19 declarada pela Organização Mundial da Saúde.
Parágrafo único- O servidor obrigatoriamente deverá apresentar na Divisão de Recursos Humanos, no 
período próprio conforme calendário eleitoral cópia da Ata da Convenção e Lista de candidatos aprovados. 
Art. 3º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser revista após a votação da 
Proposta de Emenda Constitucional nº 18/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 29 de junho de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 29/06/2020.

PORTARIA Nº 137/2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são con-
feridas, e CONSIDERANDO o constante no Processo nº 923 de 23/06/2020; CONSIDERANDO o 
disposto na alínea “I”, do Art. 1º, da Lei Complementar nº 64/90, CONSIDERANDO ainda a votação 
da Proposta de Emenda Constitucional nº 18/2020, que dispõe sobre a data para o 1º turno da eleição 
do ano 2020, em decorrência das medidas para o enfrentamento da pandemia da covid-19 declarada 
pela Organização Mundial da Saúde; R E S O L V E:
Art. 1º CONCEDER licença, para fins eleitorais, a Servidora ROSALINA CRISTINA RANIERI, porta-

dora do RG. nº 17.795.655 e do CPF. nº 050.758.088-59, ocupante do 
emprego celetista permanente de Servente.  
Art. 2º O afastamento se dará sem prejuízo de vencimentos, consideran-
do a PEC nº 18/2020, que dispõe sobre a data para o 1º turno da eleição 
do ano 2020, em decorrência das medidas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 declarada pela 
Organização Mundial da Saúde.
Parágrafo único- O servidor obrigatoriamente deverá apresentar na Divisão de Recursos Humanos, no 
período próprio conforme calendário eleitoral cópia da Ata da Convenção e Lista de candidatos aprovados. 
Art. 3º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser revista após a votação da 
Proposta de Emenda Constitucional nº 18/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 29 de junho de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 29/06/2020.

PORTARIA Nº 138/2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são con-
feridas, e CONSIDERANDO o constante no Processo nº 936 de 24/06/2020; CONSIDERANDO o disposto 
na alínea “I”, do Art. 1º, da Lei Complementar nº 64/90, CONSIDERANDO ainda a votação da Proposta 
de Emenda Constitucional nº 18/2020, que dispõe sobre a data para o 1º turno da eleição do ano 2020, 
em decorrência das medidas para o enfrentamento da pandemia da covid-19 declarada pela Organização 
Mundial da Saúde; R E S O L V E:
Art. 1º CONCEDER licença, para fins eleitorais, ao Servidor PAULO ROGÉRIO RODRIGUES DA PAZ, 
portador do RG. nº 16.148.975-8 e do CPF. nº 050.758.088-59, ocupante do emprego celetista permanente 
de Escriturário.  
Art. 2º O afastamento se dará sem prejuízo de vencimentos, considerando a PEC nº 18/2020, que dispõe 
sobre a data para o 1º turno da eleição do ano 2020, em decorrência das medidas para o enfrentamento da 
pandemia da Covid-19 declarada pela Organização Mundial da Saúde.
Parágrafo único- O servidor obrigatoriamente deverá apresentar na Divisão de Recursos Humanos, no 
período próprio conforme calendário eleitoral cópia da Ata da Convenção e Lista de candidatos aprovados. 
Art. 3º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser revista após a votação da 
Proposta de Emenda Constitucional nº 18/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 29 de junho de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 29/06/2020.

PORTARIA Nº 139/2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são con-
feridas, e CONSIDERANDO o constante no Processo nº 937 de 24/06/2020; CONSIDERANDO o disposto 
na alínea “I”, do Art. 1º, da Lei Complementar nº 64/90, CONSIDERANDO ainda a votação da Proposta 
de Emenda Constitucional nº 18/2020, que dispõe sobre a data para o 1º turno da eleição do ano 2020, 
em decorrência das medidas para o enfrentamento da pandemia da covid-19 declarada pela Organização 
Mundial da Saúde; R E S O L V E:
Art. 1º CONCEDER licença, para fins eleitorais, ao Servidor JEDIEL HOSANA DE CARVALHO, portador do 
RG. nº 16.606.634-5 e do CPF nº 037.950.168-60, ocupante do emprego celetista permanente de Professor 
de Educação Física.  
Art. 2º O afastamento se dará sem prejuízo de vencimentos, considerando a PEC nº 18/2020, que dispõe 
sobre a data para o 1º turno da eleição do ano 2020, em decorrência das medidas para o enfrentamento da 
pandemia da Covid-19 declarada pela Organização Mundial da Saúde.
Parágrafo único- O servidor obrigatoriamente deverá apresentar na Divisão de Recursos Humanos, no 
período próprio conforme calendário eleitoral cópia da Ata da Convenção e Lista de candidatos aprovados. 
Art. 3º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser revista após a votação da 
Proposta de Emenda Constitucional nº 18/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 29 de junho de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 29/06/2020.

PORTARIA Nº 140/2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são con-
feridas, e CONSIDERANDO o constante no Processo nº 950 de 29/06/2020; CONSIDERANDO o disposto 
na alínea “I”, do Art. 1º, da Lei Complementar nº 64/90, CONSIDERANDO ainda a votação da Proposta 
de Emenda Constitucional nº 18/2020, que dispõe sobre a data para o 1º turno da eleição do ano 2020, 
em decorrência das medidas para o enfrentamento da pandemia da covid-19 declarada pela Organização 
Mundial da Saúde; R E S O L V E:
Art. 1º CONCEDER licença, para fins eleitorais, a Servidora ROSANA PAULA PAES CAMARGO DE ARAU-
JO, portadora do RG. nº 33.203.917-1 e do CPF nº 260.424.458-63, ocupante do emprego celetista perma-
nente de Auxiliar de Serviço Educacional I.  
Art. 2º O afastamento se dará sem prejuízo de vencimentos, considerando a PEC nº 18/2020, que dispõe 
sobre a data para o 1º turno da eleição do ano 2020, em decorrência das medidas para o enfrentamento da 
pandemia da Covid-19 declarada pela Organização Mundial da Saúde.
Parágrafo único- O servidor obrigatoriamente deverá apresentar na Divisão de Recursos Humanos, no 
período próprio conforme calendário eleitoral cópia da Ata da Convenção e Lista de candidatos aprovados. 

Art. 3º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser revista após a votação da 
Proposta de Emenda Constitucional nº 18/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 29 de junho de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal
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10 ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 29/06/2020.

PORTARIA Nº 141/2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são con-
feridas, e CONSIDERANDO o constante no Processo nº 952 de 29/06/2020; CONSIDERANDO o disposto 
na alínea “I”, do Art. 1º, da Lei Complementar nº 64/90, CONSIDERANDO ainda a votação da Proposta 
de Emenda Constitucional nº 18/2020, que dispõe sobre a data para o 1º turno da eleição do ano 2020, 
em decorrência das medidas para o enfrentamento da pandemia da covid-19 declarada pela Organização 
Mundial da Saúde; R E S O L V E:
Art. 1º CONCEDER licença, para fins eleitorais, ao Servidor HERONDINO RIVERA JUNIOR, portador do 
RG. nº 32.402.691-2 e do CPF nº 280.635.788-80, ocupante do emprego celetista permanente de Motorista.  
Art. 2º O afastamento se dará sem prejuízo de vencimentos, considerando a votação da PEC nº 18/2020, 
que dispõe sobre a data para o 1º turno da eleição do ano 2020, em decorrência das medidas para o en-
frentamento da pandemia da Covid-19 declarada pela Organização Mundial da Saúde.
Parágrafo único- O servidor obrigatoriamente deverá apresentar na Divisão de Recursos Humanos, no 
período próprio conforme calendário eleitoral cópia da Ata da Convenção e Lista de candidatos aprovados. 
Art. 3º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser revista após a votação da 
Proposta de Emenda Constitucional nº 18/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 29 de junho de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 29/06/2020.

PORTARIA Nº 142, DE 29 DE JUNHO DE 2020
Dispõe sobre a reorganização do calendário escolar regulamentando as formas de realização de 
atividades escolares (remotas) não presenciais, devido ao surto global do Coronavírus, para a Rede 
Pública de Ensino do Município de Alumínio/São Paulo.

KÁTIA ROSEMARY CORRÊA DE MOURA VICENTE, Diretora do Departamento Municipal de Educação, 
no uso de suas atribuições técnicas e legais, considerando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional especialmente nos artigos 23 § 2°, 32 § 4º e 80 caput; considerando o Decreto 9057/2017 especial-
mente os artigos 2º e 9º; considerando a CEE 59/2006 e a Deliberação CEE 177/2020 em seus artigos 1° 
e 2°, RESOLVE: 
Art. 1º: 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 Alumínio, deverão propor 
formas de realizações de atividades escolares remotas (não presenciais) para acesso dos alunos da Rede 
Municipal de Ensino de Alumínio.
§ 1° Dar continuidade no Programa Atividades Remotas, em razão da suspensão de aulas na Rede Munici-
pal de Ensino, desde 23 de março de 2020, determinadas pelos Decretos  nº 2058 de 16 de Março de 2020, 
nº 2060 de 17 de Março de 2020,  nº 2079 de 08 de Maio de 2020 e nº 2084 de 29/05/2020,  visando à rea-
lização de atividades remotas (não presenciais), tendo por objetivo o cumprimento da carga horária mínima 
anual de 800 (oitocentos) horas de efetivo trabalho escolar, nos termos da legislação educacional vigente.
§ 2° As atividades remotas a serem desenvolvidas serão obrigatórias e os docentes deverão cumprir suas 
jornadas diárias por meio de teletrabalho. Os professores que porventura não dispuserem de recursos di-
gitais próprios, deverão se deslocar até a escola para que possam realizar suas atividades, observadas as 
normas de segurança e determinações dos gestores escolares.
Art. 2º Compete aos Diretores das Unidades escolares acompanharem o cumprimento das jornadas de 
trabalho dos professores dando ciência aos alunos acerca das atividades, monitorando o desenvolvimento 
do processo de entrega e devolutiva das atividades e garantindo que todos os alunos da Unidade Escolar 
tenham acesso às atividades remotas.
§ 1° As atividades remotas serão disponibilizadas nos canais de comunicações que entenderem mais ade-
quado às diferentes realidades e pelo site da Prefeitura Municipal de Alumínio, no Portal da Educação no 
endereço abaixo indicado e nas Secretarias Escolares.
a) Portal da Educação: http://aluminio.sp.gov.br/educacao
b) link Atividades Remotas: http://aluminio.sp.gov.br/educacao/atividadesremotas/ 
§  2° Os familiares e os educandos que não tiverem acesso às atividades escolares remotas por meio ele-
trônico, poderão entrar em contato com as  secretarias escolares e ou gestores escolares, para retirarem as 
atividades impressas e os livros didáticos com as atividades programadas pelo professor,  de acordo com 
os dias e horários estipulados.
a) Telefone para contato das secretarias das escolas contém no Anexo I desta Portaria.
§ 3° As atividades estarão organizadas por escola, fase e ano de escolaridade.
§ 4°  Os educandos devem realizar, com o auxílio dos pais ou responsáveis, as atividades referentes à fase 
e  ano que está cursando no ano letivo de 2020.
Art. 3°: As atividades escolares remotas têm como objetivos:
I - Adotar providências que minimizem as perdas dos alunos com a suspensão de atividades nos prédios 
escolares; 
II - Assegurar que os objetivos educacionais de ensino e aprendizagem previstos nos planos de cada escola 
sejam alcançados até o final do ano letivo; 
III - Garantir que o calendário escolar seja adequado às peculiaridades locais, inclusive climáticas, econô-
micas e de saúde, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto em Lei, ou seja, sem redução 
das 800 (oitocentas)  horas de atividade escolar obrigatória, conforme previsto no § 2º, do art. 23, da LDB; 
Continuação da Portaria nº 102/2020 fls. 03
IV - Computar nas 800 (oitocentas) horas de atividade escolar obrigatória, as atividades programadas 
fora da escola, caso atendam às normas vigentes sobre dia letivo e atividades escolares (Indicação CEE 
185/2019); 
V -Utilizar, para a programação da atividade escolar obrigatória, todos os recursos disponíveis, desde orien-
tações impressas com textos, estudo dirigido e vídeo-aulas enviadas aos alunos/família, bem como outros 
meios remotos diversos.
Art. 3° As atividades escolares não presenciais serão computadas como horas letivas, devendo com-
por as 800 (oitocentas) horas letivas mínimas previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. 
Art. 4° A instituição educacional procederá de modo que o discente e seus familiares tenham plena 
compreensão de que se trata de colaboração entre a família e a instituição escolar, em que todos têm 
responsabilidade na sua parte a cumprir, de modo a zelar pela aprendizagem dos alunos.

Art. 5° Os familiares juntamente com os alunos deverão apresentar as atividades realizadas para os seus 
respectivos professores no momento de retorno às aulas presenciais e posteriormente os diretores encami-
nharem para os supervisores do Departamento Municipal de Educação.
Art. 6° Período do distanciamento social de 29/06/2020 à 14/07/2020.
Art. 7° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 29 de junho de 2020.

KÁTIA ROSEMARY CORRÊA DE MOURA VICENTE - Diretora do Departamento Municipal de Educação
Registrada e Publicada na Prefeitura em 29/06/2020

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

ANEXO I DA PORTARIA Nº 142/2020
LISTAS DAS ESCOLAS COM RESPECTIVOS ENDEREÇOS E TELEFONES

1 – E.M. JOÃO DE ALMEIDA
ENDEREÇO:  Rua Benedito Vieira, nº 20 – Bairro Itararé  -  Fone:  (11) 4715-3789
2 – E.M. PROF. ISAURA KRUGER
ENDEREÇO:  Av. Santiago, nº 468 – Vila Industrial – Fone: (11) 4715-1922
3 – ESCOLA MUNICIPAL VICENTE BOTTI
ENDEREÇO:  Praça João de Castro Figueirôa, nº 02 – Vila Industrial – Fone: (11) 4715-2482
4 – E.M. COMENDADOR RODOVALHO
ENDEREÇO: Rua Antonio Dias, nº 20 – Vila Paulo Dias – Fone:  (11) 4715-1350
5 – E.M. JOSÉ JOAQUIM DA SILVA
ENDEREÇO: Rua Ilhéus, nº 51 – Vila Paraíso – Fone: (11) 4715-3674
6 – E.M. MANOEL NETTO FILHO
ENDEREÇO: Rua: Antonio Grillo, nº 300 – Vila Pedágio  -  Fone (11)  4715-3610
7 – E.M. DR. ROBERTO NEY NOVAES DE FIGUEIREDO
ENDEREÇO: Rua Antonio Russo, nº 301 – Jardim Olidel – Fone: (11) 4715-7816
8 – E.M. ENGº ANTONIO DE CASTRO FIGUEIRÔA
ENDEREÇO: Rua Luiz Martins, nº 100 – Jardim Olidel – Fone: (11) 4715-7096
9 – E.M. JOSÉ JESUS PAES
ENDEREÇO:  Estrada Santa Rita, nº 5772 – Bairro Figueiras – Fone: (11) 4715-7429
10 – CRECHE MUNICIPAL BENEDITA FURQUIM DIAS
ENDEREÇO: Av. Octávio Corrêa da Costa, nº 242 – Vila Paraíso  -  Fone: (11) 4715-7619

138ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA
DE 29 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  253, 254, 262, 
263, 264, 265, 268, 269, 270 E 271/2020 de 2020 que estará disponível 
no portal de transparência da Câmara Municipal.
- Recebimento do PROJETO DE LEI Nº 22/2020 que “Autoriza o Exe-

cutivo a proceder a desafetação das áreas públicas identificadas 
como Área 1 – Matricula 9.864 CRI - Mairinque e Área 2 – Matricula 
9.865 CRI – Mairinque, para a doação ao CDHU – Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo em 

  PUBLICAÇÃO OFICIALPUBLICAÇÃO OFICIAL



Alumínio, 16 de Julho de 2020                       Edição nº 13  - Ano XI
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LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADO-
RES:
- Recebimento do requerimento nº 333/2020 que requer concessão de 
Regime de Urgência Especial na tramitação do Projeto de lei nº 22/2020 
que “Autoriza o Executivo a proceder a desafetação das áreas públicas 
identificadas como Área 1 – Matricula 9.864 CRI - Mairinque e Área 2 – 
Matricula 9.865 CRI – Mairinque, para a doação ao CDHU – Companhia 
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo 
em cumprimento ao Convenio n.º 0042/2018”. O presente requerimento 
será apreciado na Ordem do Dia.
          
Requerimentos
- Requerimento nº 319/2020, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, 
requer informações sobre remuneração dos professores PEB1.
- Requerimento nº 320/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, requer 
informações sobre buraco próximo a agência Alumicar.
- Requerimento nº 321/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, requer 
informações à Sabesp.
- Requerimento nº 322/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, requer 
informações à Sabesp.
- Requerimento nº 323/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, requer 
informações sobre cabos e fiação da Vivo que estão caindo na rua Her-
minio Coan, próximo a junção com a Avenida Edésio Marinho de Melo, 
no bairro Figueiras.
- Requerimento nº 324/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, requer 
informações sobre galho de árvore na rua Aparecido Machado.
- Requerimento nº 325/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, requer in-
formações sobre lâmpadas queimadas na rua 1, no bairro Vale Grande.

137ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA
DE 22 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 da resposta do requerimento nº 287 de 2020 que estará 
disponível no portal de transparência da Câmara Municipal.

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADO-
RES:

Requerimentos
- Requerimento nº 284/2020, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, 
requer informações sobre instalação de braços de iluminação na Rua 
Sergipe.
- Requerimento nº 285/2020, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, 
requer informações sobre processo de sindicãncia.
- Requerimento nº 298/2020, de autoria do edil Renatinho Watanabe, 
requer informações sobre falta de iluminação na Estrada Municipal Van-
derley Neto.
- Requerimento nº 300/2020, de autoria do edil Eduardo da Delegacia, 
requer informações sobre suspensão do pagamento de empréstimos 
consignados aos servidores.
- Requerimento nº 301/2020, de autoria dos edis Eduardo da Dele-
gacia, Profª Meire Barbosa e Geraldo Atleta requerem informações 
sobre consultas médicas.

- Requerimento nº 302/2020, de autoria dos edis 
Eduardo da Delegacia, Beto e Bengala reque-
rem informações sobre orientações aos donos 
de bares.
- Requerimento nº 303/2020, de autoria de todos os vereadores, reque-
rem informações sobre a duplicação da Raposo Tavares.
- Requerimento nº 304/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, requer 
informações sobre plantio de mudas na Rua Paulo Dias.
- Requerimento nº 305/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, requer 
informações sobre o transporte de pacientes.
- Requerimento nº 306/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, requer in-
formações sobre erosões nas proximidades da quadra municipal Paulo 
Jacob.
- Requerimento nº 307/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, requer 
informações sobre medidas de prevenção ao covid-19.
- Requerimento nº 308/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, requer 
informações sobre serviços prestados pela empresa Remo.
- Requerimento nº 309/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, requer 
informações sobre patrolamento e cascalhamento nas ruas do Bairro 
Graúna.
- Requerimento nº 310/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, requer 
informações à CPFL.
- Requerimento nº 311/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, requer 
informações sobre placa de denominação de rotatória.
- Requerimento nº 312/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, requer 
informações à Sabesp.
- Requerimento nº 313/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, requer 
informações sobre pavimentação asfáltica da rua Teodoro Carneiro 
Santiago.
- Requerimento nº 314/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, requer 
informações sobre pavimentação asfáltica da rua Yoneo Sato.
- Requerimento nº 315/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, requer 
informações sobre patrolamento e cascalhamento na rua 2, no Bairro 
Figueiras 2.
- Requerimento nº 316/2020, de autoria do edil Enivaldo, requer infor-
mações sobre asfaltamento da segunda etapa da Rua Reginaldo Apare-
cido Pereira.
- Requerimento nº 317/2020, de autoria do edil Enivaldo, requer infor-
mações sobre poste de madeira na estrada Dr. Irineu Resende.
- Requerimento nº 318/2020, de autoria da edil Profª Meire Barbosa, 
requer informações sobre a divulgação dos casos de contaminação pelo 
covid-19 por bairro.

ORDEM DO DIA
- Aprovada a Discussão única  do projeto de lei nº 18/2020 que dispõe 
sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial
Aprovada a Discussão única  do projeto de lei nº 19/2020 que dispõe 
sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial

PARTICIPE DAS SESSÕES 
TODAS AS SEGUNDAS ÀS 18 HORAS!

Rua Hamilton Moratti, 10 - Vila Santa Luzia
Alumínio – SP - CEP 18125-000 

Fone: (11) 4715 4700 - CNPJ 58.987.652/0001-41
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LOCAL DE VACINAÇÃO: POSTO DE SAÚDE DA VILA PAULO DIAS
TELEFONE: 11-4715-3179

INFORMAMOS QUE A 22ª CAMPANHA DE VACINAÇÃO CON-
TRA A GRIPE ESTÁ PRORROGADA ATÉ O DIA 24 DE JULHO.  
LOCAL: Centro de Saúde da Vila Paulo Dias de segunda às sex-
tas feiras das 7:30 as 15:00 horas. 
 
NESTA FASE ESTÁ LIBERADA A VACINA PARA O PÚBLICO 
EM GERAL (ENQUANTO DURAR O ESTOQUE). 
 
IMPORTANTE – PÚBLICO PRIORITÁRIO QUE AINDA NÃO SE 
VACINOU PROCURE O POSTO DE SAÚDE DA VILA PAULO 
DIAS E VACINE-SE CONTRA A GRIPE 

Fazem parte do grupo prioritário: 
• Idosos com 55 anos ou mais; 
• Trabalhadores da saúde; 
• Membros das forças de segurança e salvamento; 
• Pessoas com doenças crônicas ou condições clínicas especiais; 
• Caminhoneiros; 
• Motoristas e cobradores de transporte coletivo; 
• Trabalhadores portuários; 
• Pessoas com deficiência; 
• Professores de escolas públicas e privadas; 
• Crianças de 6 meses a menores de 6 anos; 
• Gestantes; 
• Puérperas (pós-parto até 45 dias);


