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Distribuição gratuita Orgão Oficial da Prefeitura

D E C R E T O  Nº 2.097 DE 1º DE JULHO DE 2020
CONSTITUI O CONSELHO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA – CTER- NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIO-
NAL DE EMPREGO - SINE, NO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, no exercício das atribuições legais que lhe são confe-
ridas e nos termos da Lei Municipal nº 2.095, de 05 de maio de 2020; D E C R E T A :
Art. 1º  Fica constituído o Conselho do Trabalho, Emprego e Renda, órgão colegiado, de caráter permanente e 
deliberativo, com a finalidade  de consubstanciar a participação da sociedade organizada na administração de um 
sistema público de emprego, no Município de Alumínio.
Art. 2º  O Conselho do Trabalho, Emprego e Renda, será constituído pelos membros titulares e suplentes conforme 
abaixo indicados:
I.  Representantes do Governo:
a) Prefeitura Municipal de Alumínio
    Titular: José Reinaldo Zacarias
    Suplente: Cleiton Rodrigues Rosa
    Titular: Ana Sílvia Pereira Miranda 
    Suplente: Maria José de Oliveira Dias
b) Secretaria do Desenvolvimento Econômico – Centro Regional de Sorocaba
    Titular: Fernando Peixoto Alonso
    Suplente: Arnaldo de Jesus Oliveira
II. Representante dos Trabalhadores 
a) Sindicato dos Trabalhadores nas Ind. Metalúrgicas, Mecânicas e Material Elétrico de Alumínio e Mairinque.
    Titular: Alessandro de Goés Lima 
    Suplente: Júlio César Oliveira Marques
    Titular: Claudio José de Moraes
    Suplente: Graziela Aparecida de Moraes
b) Sindicato dos Serv. Públicos Municipais de Alumínio.
    Titular: Écio Ricardo Pinheiro de Abreu 
    Suplente: Marcia Aparecida Zacarias
III. Representante dos Empregadores
a) Comércio
    Titular: José Benedito Junior
    Suplente: Avani Maria Alves de Lima
    Titular: José Eduardo Cerioni Duarte
    Suplente: Carlos Roberto Burssed
b) Indústria
    Titular: Juan Arturo Calderon Junior
    Suplente: André Almeida Martins
Art. 3° Compete ao Conselho do Trabalho, Emprego e Renda- CTER, exercer as seguintes atribuições:
I - articular-se com instituições públicas e privadas, inclusive acadêmicas e de pesquisa, com vistas a obtenção de 
subsídios para o aperfeiçoamento das ações do Programa Seguro- Desemprego, executadas no âmbito do Sis-
tema Nacional de Emprego - SINE e dos Programas de Trabalho, Emprego e Geração de Renda, estabelecendo 
parcerias que maximizem o investimento do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT em programas de qualificação 
e requalificação profissional, intermediação de mão de obra, geração de emprego e renda, inserção do jovem e 
reinserção do desempregado no mercado de trabalho e outras ações do sistema público de emprego;
II - Elaborar e apreciar projetos de geração de trabalho, emprego e renda e de qualificação e requalificação profis-
sional no Município, isoladamente ou em conjunto com os Conselhos instituídos no âmbito municipal, bem como 
proceder a sua homologação;
III - Propor programas, projetos e medidas que incentivem o associativismo e a auto-organização como forma de 
geração de emprego e renda no Município;
IV - Identificar e indicar a Secretaria Executiva da Comissão Estadual de Emprego de São Paulo e as instituições 
financeiras, por meio de Resolução, as áreas e setores prioritários do Município para alocação de recursos do FAT, 
no âmbito do Programa de Geração de Emprego e Renda;
V - Proceder ao acompanhamento da utilização dos recursos públicos utilizados na geração de trabalho, emprego 
e renda e na qualificação e requalificação profissional no Município, priorizando os oriundos do FAT, propondo as 
medidas que julgar necessárias para melhorias do desempenho das políticas pública;
VI - Analisar as tendências do sistema produtivo no âmbito do Município e seus reflexos na criação de postos de 
trabalho e perfil da demanda de trabalhadores, com base em sistema permanente de informações sobre o mercado 
de trabalho no Município;
VII - Propor medidas alternativas, econômicas e sociais, geradoras de oportunidades de trabalho e renda que 
atenuem os efeitos negativos dos ciclos econômicos e do desemprego estrutural sobre o mercado de trabalho;
VIII - Incentivar a modernização das relações de trabalho, especialmente nas questões de segurança e saúde;
IX - Editar publicações dando ênfase a divulgação de informações sobre a evolução e o estado do mercado de 
trabalho, a qualificação de mão de obra e a identificação das oportunidades de trabalho com vista a reabsorção da 
mão de obra desocupada, bem como disponibilizar as referidas informações no site da Prefeitura;
X -Promover o intercâmbio de informações com a Comissão Estadual de Emprego e/ou com outros Conselhos 
Municipais, objetivando não apenas a integração do Sistema, mas também a obtenção de dados orientadores de 
suas ações;
XI - Apresentar ao Poder Executivo Municipal, anualmente, projeto de metas e relatório detalhado das atividades 
desempenhadas e dos resultados obtidos.
Art. 4. A presidência do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda - CMTER, eleita anualmente por 
maioria absoluta de votos dos seus membros titulares, será alternada entre as representações do governo, dos 
trabalhadores e dos empregadores, em sistema de rodizio, contemplando um segmento por cada período, sendo 
vedada recondução para o período seguinte.
Art. 5º Compete ao Presidente do CMTER:

DecretosDecretos
I - Presidir as sessões plenárias, estabelecer a pauta de discussão, orientar os debates e colher os votos;
II - Emitir voto de qualidade nos casos de empate;
III - Convocar reuniões ordinárias e extraordinárias, na forma disposta no Regimento Interno.
Art. 6º A vice-presidência do CMTER será exercida pelo representante do Centro Regional de Sorocaba da Se-
cretaria de Desenvolvimento Econômico quando a presidência couber a representação dos trabalhadores ou dos 
empregadores, e de forma alternada entre as representações dos trabalhadores e dos empregadores, quando a 
presidência for exercida pelo representante do governo.
§ 1.° No caso de ausência ou impedimento do presidente, o vice-presidente assumira os trabalhos da reunião.
§ 2. No caso de vacância da presidência, o vice-presidente assumira o cargo até o termino do mandato.
§ 3.° A vacância ocorrerá quando:
I - o presidente comunicar formalmente o seu afastamento;
II - o presidente se ausentar, sem justificativa, por duas reuniões ordinárias
consecutivas.
§ 4.° Caso ocorra a vacância dos cargos de Presidente, de Vice-Presidente ou de qualquer membro, os respectivos 
suplentes substituirão os titulares do mesmo segmento destes, para completar o mandato.
Art. 7º O CMTER terá uma Secretaria Executiva, a qual competira as ações de cunho operacional demandadas 
pelo Conselho e o fornecimento de informações necessárias as suas deliberações.
Parágrafo único. A Secretaria Executiva do Conselho será exercida por representante do Centro Regional de So-
rocaba da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, responsável pela operacionalização do Sistema Nacional 
de Emprego no Município.
Art. 8º Os órgãos e instituições, inclusive as financeiras, que interagirem com o CMTER poderão participar das 
reuniões, se convidadas, sendo-lhes facultado manifestar-se sobre os assuntos abordados, sem, entretanto, ter 
direito a voto.
Art. 9º- O CMTER promovera conferencia, mediante convocação de entidades envolvidas no processo de geração 
de emprego e renda e qualificarão profissional.
Art. 10- O CMTER elaborara seu Regimento Interno, observando as normas estabelecidas pelo Conselho Delibe-
rativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT e as disposições desta Lei.
Art. 11. O Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda - CMTER reunir-se-á:
I - Ordinariamente, a cada bimestre, por convocação de seu presidente; e
II - Extraordinariamente, a qualquer tempo, por convocação de seu presidente ou de 1/3 (um terço) de seus mem-
bros
Art. 12. As deliberações do CMTER deverão ser tomadas por maioria simples de votos, com quórum mínimo de 
metade mais um de seus membros.
Parágrafo único. As decisões normativas terão forma de deliberação, numeradas de forma sequencial e publicadas, 
se o caso em meio eletrônico ou aquele utilizado pela municipalidade para divulgação de seus atos.
Art. 13. O Conselho poderá criar Grupo Técnico para assessoramento dos Conselheiros nos assuntos de sua 
competência.
Art. 14. Pela atividade exercida no Conselho, os seus membros, titulares ou suplentes, não receberão qualquer tipo 
de pagamento, remuneração, vantagens ou benefícios
Art. 15. O mandato de cada representante é de 2 (dois) anos, vedada a recondução.
Art. 16. Este  Decreto entra em vigor na data de sua publicação.                               

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO, 1º de julho de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 01/07/2020.

D E C R E T O  Nº 2.102 DE 30 DE JULHO DE 2020
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADO PELA LEI N° 2.074, 
DE 04/12/2019, ARTIGO 4°, INCISO I  E § 2º

O Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, D E C R E T A:
Art. 1º. Fica aberto na Contadoria Municipal um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 340.000,00 (trezen-
tos e quarenta mil reais), suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente: 
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO  
02.06.00  - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS                          
02.06.03  - ENCARGOS ESPECIAIS                          
Operações Especiais: 28.846.0000.0.030 – Sentenças Judiciais parcelamento                                                                                                                                      
Elemento de Despesa – 4.4.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Ficha nº 117..................................................................................................................... R$ 340.000,00     
Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes da redução da seguinte 
dotação do orçamento vigente:
02.00.00  - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO  
02.06.00  - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS                          
02.06.04  - RESERVA DE CONTINGÊNCIA           
Atividade 99.999.0999.2.099 – Reserva de Contingência   
Elemento de Despesa – 9.9.99.99.00 – Reserva de Contingência
Ficha nº 120......................................................................................................................R$ 340.000,00
Art. 3°. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 30 de julho de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

JURACY LOPES CAMARA - Diretor do Departamento Municipal de Finanças
Registrado e Publicado na Prefeitura em 30/07/2020
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ExpedienteExpediente
2- Saúde Animal: Casa de ração, clínicas veterinárias e pet shops.
3- Feiras Públicas Diurnas: Comércio de produtos exclusivamente hortifrutigranjeiros, pescados  e ‘secos e mo-
lhados’.  
4- Serviços de Saúde Humana: clínicas de serviços essenciais à saúde, consultórios médicos e odontológicos, 
clínicas de fisioterapia, ótica e farmácias.
5- Veicular: postos de combustíveis, autopeças, oficinas mecânicas, auto elétricas, funilarias, borracharias e de-
mais 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 concessão 
de crédito.
7- Serviços de Hotelaria: hotéis e pousadas, desde que recebam clientes que estejam no município exclusivamente 
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 construção, 
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 necessário a 
adequada higienização dos usuários, devendo ser higienizados em intervalos inferiores a 3 (três) horas, com o uso 
diuturnamente de materiais de limpeza que evitem a propagação do COVID-19, sendo obrigatoriamente higieniza-
dos 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 reve-
zamento, minimizando aglomeração nos transportes públicos; 
VI – seja feito o controle de entrada de pessoas, evitando assim a aglomeração interna; 
VII – limitação de itens para compra individual, evitando que a população fique desabastecida.
VIII – disponibilização de máscaras, álcool gel, bem como outros materiais e insumos recomendados pelas autori-
dades de saúde e sanitária para todos os funcionários que exerçam atividades de atendimento ao público.
Art. 5º - 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 decretadas, ou 
suspender os termos de permissão de uso (TPUs) concedidos a profissionais autônomos localizados em áreas de 
grande concentração de ambulantes.
III – aplicar, cumulativamente, as penalidades de multa, interdição total ou parcial da 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 Fisca-
lização e a Vigilância Sanitária deverão utilizar de força da Polícia Militar.
Art. 6º -  Em conformidade ao § 1º da Lei Federal nº: 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, cabe ao Município resguar-
dar 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 necessidades inadi-
áveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a 
saúde ou a segurança da população, tais como:
I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;
II - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade; 
III - atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a custódia de presos;
IV - atividades de defesa nacional e de defesa civil;
V - transporte intermunicipal de passageiros e o transporte de passageiros por táxi ou aplicativo;
VI - telecomunicações e internet; 
VII - serviço de call center; 
VIII - captação, tratamento e distribuição de água; 
IX - captação e tratamento de esgoto e lixo; 
X - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o fornecimento de suprimentos para o funcio-
namento 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 eletrô-
nico, 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; 
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, notadamente 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 urgentes;
XXX - atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria jurídicas exercidas pelas advo-
cacias públicas, relacionadas à prestação regular e tempestiva dos serviços públicos;
XXXI - atividades religiosas de qualquer natureza, por meio de virtual (internet) e obedecidas as determinações 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 públi-

DECRETO Nº 2.103, DE 31 DE JULHO DE 2.020. 
Dispõe sobre a permanência na Zona Laranja do Plano São Paulo e as regras básicas de suspensão e fle-
xibilização das atividades comerciais, industriais e prestadores de serviços do Município de Alumínio, nos 
termos do Decreto Estadual nº 64.994 de 28 de maio de 2020 e Protocolos Sanitários do Plano São Paulo, e 
dá outras providências complementares.

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, no uso de suas atribuições legais, Considerando a 
Portaria MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, por meio da qual o Ministro de Estado da Saúde declarou Emer-
gência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Co-
ronavírus;  Considerando que a Lei federal nº: 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, ao dispor sobre medidas para o 
enfrentamento da citada emergência, incluiu a quarentena (art. 2º, II), a qual abrange a “restrição de atividades ou 
separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, con-
têineres, 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 alu-
dida 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 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; Considerando 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 competência do decreto do governo do Estado de São Paulo, bem como o poder regulamentar das prefeituras 
municipais de forma a suplementar, restringindo, mas nunca flexibilizando 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; D E C R E T A:  
Art. 1º - Ficam mantidas até 10 de agosto de 2020, as regras básicas de suspensão e de flexibilização das ativi-
dades comerciais, industriais e prestadores de serviço no âmbito do Município de Alumínio, conforme o Plano São 
Paulo, onde este município continua na Fase 2 (dois), conforme visão do Departamento Regional de Saúde - DRS, 
contidos nos anexos I e II deste decreto, nos termos do art. 7º do Decreto Estadual nº: 64.994/2020, a forma a 
seguir descriminada: 
Parágrafo único: O Chefe do Poder Executivo, poderá autorizar, mediante ato fundamentado, a retomada gradual 
do atendimento presencial ao público de serviços e atividades não essenciais, de forma suplementar, restringindo, 
mas nunca flexibilizando acima do permitido pelo Plano de São Paulo.
Art. 2º - Para o fim de que cuida o artigo 1º deste decreto, ficam mantidas a flexibilização das atividades não es-
senciais nas seguintes áreas comerciais, industriais e prestadores de serviço no âmbito do Município de Alumínio 
tais como:
I- Lojas, Comércio Varejista e Atacadistas independentes das atividades cadastradas no CNPJ. 
a) Funcionamento de segundas às sextas feiras das 13h00 às 17h00  e sábados das 9h00 às 13h00;
b) Limitar a 20% da capacidade de pessoas no interior do estabelecimento, seguindo os Protocolos Sanitários do 
Plano de São Paulo, no link abaixo:
• https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/protocolo-intersetorial-v-08.pdf
II- Concessionárias de veículos, Atividades Imobiliárias e Escritórios:
a) Funcionamento de segundas às sextas feiras das 13h00 às 17h00  e sábados das 9h00 às 13h00;
b) Limitar a 20% da capacidade de pessoas no interior do estabelecimento, seguindo os Protocolos Sanitários do 
Plano de São Paulo, no link abaixo:
• https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/protocolo-intersetorial-v-08.pdf
III- Restaurantes, lanchonetes e pizzarias, poderão vender somente por delivery e retirada na porta, evitando 
aglomerações;
Parágrafo único. Os estabelecimentos referidos nos itens I, II e III a  deste artigo deverão continuar  adotando as 
seguintes medidas cumulativamente com o  Protocolos Sanitários do Plano de São Paulo no link https://www.sao-
paulo.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;
Continuação do Decreto nº 2.103/2020 fls. 03.
IV - intensificar as ações de limpeza nos banheiros de uso comum, disponibilizando todo o material necessário a 
adequada higienização dos usuários, devendo ser higienizados em intervalos inferiores a 3 (três) horas, com o uso 
diuturnamente de materiais de limpeza que evitem a propagação do COVID-19, sendo obrigatoriamente higieniza-
dos 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 reve-
zamento, minimizando aglomeração nos transportes públicos; 
VI – seja feito o controle de entrada de pessoas, evitando assim a aglomeração interna; 
VII – disponibilização de máscaras, álcool gel, bem como outros materiais e insumos recomendados pelas autorida-
des de saúde e sanitária para todos os funcionários que exerçam atividades de atendimento ao público.
Art. 3º - Ficam ainda totalmente suspenso no município o atendimento presencial ao público em estabelecimentos 
abaixo indicados, pelo prazo estipulado no artigo 1º deste decreto, conforme o Plano São Paulo, 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.
Art. 4º - O disposto no “caput” dos artigos 1º, 2º e 3º 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.
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3cos 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 autoriza-
das 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 Vigi-
lância Sanitária.        
Art. 7º - Prorroga a suspensão das aulas presenciais das redes pública e privadas, aguardando definição do Go-
verno do Estado de São Paulo para sua retomada, nos termos do anexo I deste decreto. Que deverão continuar a 
serem realizadas de forma remota, conforme determinação do Departamento Municipal de Educação. 
Art. 8º -Ficam estabelecidas, as seguintes medidas nos mercados e supermercados:
I – Vedar 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;
II - Estabelecer horário preferencial de 1 (uma) hora para atendimento de idosos, comunicando a Prefeitura Muni-
cipal de Alumínio sobre o horário estabelecido para fins de fiscalização; bem como
II – Estabelecer protocolo sanitário de aferição de temperatura, higienização das mãos com água e sabão e/ou 
álcool gel 70%; 
Art. 9º - Fica recomendado que a circulação de pessoas no âmbito do município de Alumínio se limite às necessi-
dades imediatas de alimentação, cuidados de saúde e exercícios de atividades essenciais, COM O USO OBRIGA-
TÓRIO DE MÁSCARA, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04 de maio de 2020.
Art. 10 - 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. 
Continuação do Decreto nº 2.103/2020 fls. 08
Art. 11- 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 nº 13.979, de 2020.
Art. 12- Fica disponibilizado para fiscalização dos munícipes de Alumínio, no site da prefeitura http://aluminio.
sp.gov.br/coronavirus/, o link  http://177.86.125.42:90/falacidadao/#!/login, sobre o descumprimento deste decreto.
Art. 13 - Este Decreto entra em vigor a partir do dia 1º de agosto de 2020, revogando-se as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, em 31 de julho 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 31 de julho de 2020 

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)

D E C R E T O Nº 2.104, DE 31 DE JULHO DE 2020
Dispõe sobre o funcionamento de igrejas, templos religiosos e afins, 
durante o período de enfrentamento da pandemia causada pelo Novo 
Coronavírus - COVID-19 e dá outras providências.

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Lei Orgânica do Município; e; CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro 2020, 
que dispõe sobre medidas para enfrentamento da pandemia do Coronavírus; CONSIDERANDO o disposto no 
Decreto Municipal nº 2062, de 21 de março de 2020, que reconheceu o estado de calamidade pública decorrente 
da pandemia do COVID-19; CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, 
que instituiu o Plano São Paulo, autorizando aos municípios a adotarem medidas controladas de retomada das 
atividades, em conformidade com suas condições epidemiológicas e estruturais para enfrentamento da pandemia 
do COVID-19, DECRETA:
Art. 1º Ficam estabelecidas as medidas excepcionais, de caráter temporário, para o funcionamento de igrejas, 
templos religiosos e afins, para a prevenção dos riscos de disseminação do Novo Coronavírus (COVID-19).
Art. 2º As igrejas, templos religiosos e afins têm autorização para permanecerem abertos durante o período de 
enfrentamento da pandemia causada pelo COVID-19, com a condição de seguirem as orientações abaixo:
I - realizar a higienização completa dos ambientes e superfícies com circulação de pessoas, antes e após cada 
utilização, com álcool 70% (setenta por cento) e/ou água sanitária;
II - desestimular que pessoas integrantes dos grupos de risco para o COVID-19, com idade acima de 60 (sessenta) 
anos, hipertensos, diabéticos, gestantes, imunodeprimidos ou portadores de doenças crônicas, frequentem o local 
neste período;
III - funcionar com lotação máxima de 20% (vinte por cento) da capacidade do templo ou igreja;
IV - os assentos deverão ser disponibilizados de forma alternada entre as fileiras de bancos/cadeiras, com distan-
ciamento mínimo de 2 (dois) metros entre cada ocupante, devendo estar bloqueados de forma física aqueles que 
não puderem ser ocupados;
V - assegurar que todas as pessoas, frequentadores, associados, voluntários, membros e funcionários, ao aden-
trarem ao templo ou igreja, estejam utilizando máscara e higienizem as mãos com água e sabão e/ou álcool gel a 
70% (setenta por cento);
VI - realizar triagem de pessoas, frequentadores, associados, voluntários, membros e funcionários na entrada do 
imóvel, quanto à presença de sintomas gripais, e, se possível, realizar a aferição de temperatura corporal;
VII - assegurar que aqueles que apresentarem sintomas compatíveis com COVID-19 e/ou não se encontrarem 
com a temperatura corporal dentro da normalidade, ou seja, que apresentarem estado febril, acima de 37,5 graus, 
tenham a entrada recusada;
VIII - manter os ambientes do imóvel arejados, com todas as janelas e portas abertas, sendo vedado o uso de ar-
-condicionado;
IX - fixar cartazes informativos e educativos para prevenção da disseminação do Novo Coronavírus (SARS-Cov-2) 
e orientar no início de cada atividade sobre os riscos de contaminação e as formas de prevenção.
Art. 3º Durante o período em que estiveram abertos os estabelecimentos descritos no artigo 1º, deverão cumprir 
as seguintes obrigações:
I - os atendimentos individuais deverão ser realizados através de horário agendado, mantendo-se todas orienta-
ções do artigo 2º, em especial, o distanciamento entre as pessoas;
II - deverão ser disponibilizados álcool gel a 70% (setenta por cento) para uso das pessoas que vierem a ser 
atendidas, através de dispensadores, localizados na porta de acesso da igreja ou templo religioso, na secretaria, 
recepção e outras salas com circulação de pessoas;
III - todos os fiéis e colaboradores deverão usar máscaras faciais durante todo o período em que estiverem no 
interior do templo religioso ou da igreja, independentemente de estarem em contato direto com o público;
IV - durante atendimentos individuais entre a entidade religiosa/espiritual e o consulente, manter o distanciamento 
mínimo de 2 (dois) metros, devendo haver marcações em piso ou outra forma de restrição do espaço para evitar 
aglomerações e manter o distanciamento adequado entre as pessoas;
V - palestras, aulas, ou semelhantes podem ser realizadas, desde que seguidas todas as orientações e recomen-
dações deste Decreto, principalmente quanto à capacidade e distanciamento;
VI - atividades ritualísticas devem ser adaptadas para que sigam as recomendações deste Decreto e mantenham 
a segurança entre os envolvidos.
Art. 4º Ficam as igrejas os templos religiosos e afins autorizados a realizar a gravação e transmissão de missas ou 
cultos no interior dos templos religiosos ou igrejas, seguindo as seguintes obrigações:
I - durante celebração ou gravações deverá ser mantida a distância mínima 2 (dois) metros entre as pessoas;
II - fica restrita a participação de no máximo 5 (cinco) pessoas para a gravação e/ou transmissão de cultos religio-
sos ou missas online, quando estes não estiverem sendo realizados de forma conjunta com a celebração;
III - nos cultos ou rituais em que houver o compartilhamento de alimentos ou bebidas, estes devem ocorrer de 
forma que não haja contaminação dos produtos, de preferência, distribuídos de forma individualizada, se possível;
IV - não haja compartilhamento interpessoal de objetos;
V - que seja desestimulado contato físico e outras atitudes que favoreçam a transmissão do Novo Coronavírus.
Art. 5º O funcionamento dos estabelecimentos citados no artigo 1º está condicionado ao cumprimento das seguin-
tes obrigações, sem prejuízo das medidas já determinadas nos artigos 2º, 3º e 4º:
I – As autoridades religiosas deverão recomendar aos fiéis pertencentes ao grupo de risco como os idosos com 60 
(sessenta) anos ou mais, hipertensos, diabéticos, gestantes e crianças abaixo de 12 anos a não participarem das 
missas e cultos. Orientar para que permaneçam em casa;
II- As Autoridades religiosas  poderão atender os idosos, hipertensos, diabéticos, gestantes e crianças abaixo de 
12 anos exclusivamente em domicilio, de forma a evitar a exposição destas pessoas a fim de reduzir o risco de 
transmissão da COVID 19; 
III- priorização de trabalho remoto para os setores administrativos;
IV - adoção de medidas internas, especialmente aquelas relacionadas à saúde no trabalho, necessárias para evitar 
a transmissão do Novo Coronavírus no ambiente de trabalho;
V - os colaboradores que acessarem e saírem da igreja ou do templo religioso deverão realizar a higienização das 
mãos com água e sabão e/ou álcool gel a 70% (setenta por cento);
VI - manter todas as áreas administrativas ventiladas, incluindo, caso exista, os locais de alimentação;
VII - deverá ser intensificada a higienização das mãos, principalmente antes e depois do atendimento de cada fiel, 
após uso do banheiro, após entrar em contato com superfícies de uso comum como balcões, corrimão, instrumen-
tos musicais, etc;
VIII - realizar procedimentos que garantam a higienização contínua da igreja ou do templo religioso, intensificando 
a limpeza das áreas com álcool a 70% (setenta por cento) e/ou água sanitária, quando possível, sob fricção de 
superfícies expostas, como maçanetas, bancos, cadeiras, mesas, altares, microfones, teclado, mouse, materiais 
de escritório, balcões, corrimãos, interruptores, elevadores, banheiros, lavatórios, pisos, e outras áreas ou equipa-
mentos de uso, acesso ou toque comum;
IX - disponibilizar e exigir o uso das máscaras faciais para os colaboradores para a realização das atividades;
X - se algum dos colaboradores apresentarem sintomas de COVID-19 deverão buscar orientações médicas, bem 
como serem afastados do trabalho e do atendimento ao público, pelo período mínimo de 14 (quatorze) dias, ou 
conforme determinação médica, sendo que as autoridades de saúde devem ser imediatamente informadas desta 
situação;
XI - restringir o número de atividades, missas e cultos semanais, bem como sua duração, não superior 90 (noventa) 
minutos por culto e missas, observadas as singularidades de cada religião, com intervalo mínimo de 4 (quatro) 
horas entre cada um deles, desde que haja total desinfecção do local entre um culto e outro;
Art. 6º Os templos de missas e cultos religiosos permanecerão com as suas atividades não iniciadas até que aten-

dam e comprovem perante o Município, com a expressa indicação do seu responsável, às determinações 
previstas no artigo anterior, estando sujeitas a penalidades previstas no código sanitário do Município, bem 
como à sua imediata lacração.
Parágrafo único. É admitida a abertura dos templos, cultos religiosos e afins para o atendimento individual 
dos fiéis pelos respectivos responsáveis, tais como Sacerdotes, Pastores, Bispos e demais orientadores, 
exigindo-se que não haja cerimônias e a reunião de fiéis, seguindo os protocolos de higienização.
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4 Art. 7º A fiscalização dos templos religiosos, igrejas e afins ficará a cargo das 
equipes de fiscalização pública municipal, que poderá contar com apoio da 
Polícia Militar.
Art. 8º As autorizações previstas neste Decreto poderão ser revogadas a qual-

quer tempo diante do crescimento da taxa de transmissibilidade com impacto na rede de atenção à saúde.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor  a partir de 04 de agosto de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, em 31 de julho 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 31 de julho de 2020

PORTARIA Nº 165/2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são 
conferidas, CONSIDERANDO, que a Constituição Federal é clara quanto à responsabilidade do mu-
nicípio na organização e prestação do serviço local de transporte coletivo, que cabe à prefeitura 
o cumprimento dessa determinação constitucional seja ele de forma direta ou indireta. CONSIDE-
RANDO a necessidade de estudos para a implantação do sistema de Transporte Público Coletivo 
– “Transporte para todos – Tarifa Zero”;  R E S O L V E :
Art. 1º - NOMEAR Comissão Especial para implantação do Sistema de Transporte Público Coletivo 
– “Transporte para todos- Tarifa Zero”.
Art. 2º- Designar para compor a comissão especial os servidores abaixo indicados:
            Presidente:   Jediel Hosana de Carvalho
Membros:  Flavio Fernando Constant da Silva
 Reinaldo de Jesus Zacarias
 Jonas Ramos Antiquera
 Dalila Berger Arantes
 Glacinei Martins
 Bruno Ferreira Lima Bosco
Art. 3º - O desempenho das atribuições da Comissão ora nomeada será considerado de relevante 
serviço público.
Art. 4º - Cumpra-se. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 31 de julho de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Prefeitura em 31/07/2020.

PORTARIA Nº 166, DE 31 DE JULHO 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 Edu-
cação, no uso de suas atribuições técnicas e legais, considerando a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional especialmente nos artigos 23 § 2°, 32 § 4º e 80 caput; considerando o Decreto 
9057/2017 especialmente os artigos 2º e 9º; considerando a CEE 59/2006 e a Deliberação CEE 
177/2020 em seus artigos 1° e 2°, RESOLVE: 
Art. 1º: As instituições de Ensino de Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental I, En-
sino 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 Municipal de Ensino, desde 23 de março de 2020, determinadas pelos Decretos  nº 2058 de 
16/03/2020, nº 2060 de 17/03/2020,  nº 2079 de 08/05/2020, nº 2084 de 29/05/2020, nº  2.089 de 
15/06/2020, 2.098 de 14/07/2020,  2101 de 30/07/2020 e 2103, de 31/07/2020, visando à realização 
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 re-
cursos digitais 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 desen-
volvimento 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 adequado 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 
eletrônico, poderão entrar em contato com as  secretarias escolares e ou gestores escolares, para re-
tirarem 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 refe-
rentes 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, 
econômicas 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; 
IV - Computar nas 800 (oitocentas) horas de atividade escolar obrigatória, as atividades progra-
madas fora da escola, caso atendam às normas vigentes sobre dia letivo e atividades escolares 
(Indicação CEE 185/2019); 
V - Utilizar, para a programação da atividade escolar obrigatória, todos os recursos disponíveis, 
desde orientações impressas com textos, estudo dirigido e vídeo-aulas enviadas aos alunos/família, 
bem como outros meios remotos diversos.
Art. 3° As atividades escolares não presenciais serão computadas como horas letivas, devendo 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 encaminharem para os supervisores do Departamento Municipal de Educação.
Art. 6° Período do distanciamento social por tempo indeterminado, até o retorno das aulas presen-
ciais.
Art. 7° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 31 de Julho de 2020.

KÁTIA ROSEMARY CORRÊA DE MOURA VICENTE - Diretora do Departamento Municipal de Edu-
cação
Registrada e Publicada na Prefeitura em 31/07/2020

ANEXO I DA PORTARIA Nº 166/2020
LISTAS DAS ESCOLAS COM RESPECTIVOS ENDEREÇOS E TELEFONES
1 – E.M. JOÃO DE ALMEIDA
ENDEREÇO:  Rua Benedito Vieira, nº 20 – Bairro Itararé  -  Fone:  (11) 4715-3789
2 – E.M. PROF. ISAURA KRUGER
ENDEREÇO:  Av. Santiago, nº 468 – Vila Industrial – Fone: (11) 4715-1922
3 – ESCOLA MUNICIPAL VICENTE BOTTI
ENDEREÇO:  Praça João de Castro Figueirôa, nº 02 – Vila Industrial – Fone: (11) 4715-2482
4 – E.M. COMENDADOR RODOVALHO
ENDEREÇO: Rua Antonio Dias, nº 20 – Vila Paulo Dias – Fone:  (11) 4715-1350
5 – E.M. JOSÉ JOAQUIM DA SILVA
ENDEREÇO: Rua Ilhéus, nº 51 – Vila Paraíso – Fone: (11) 4715-3674
6 – E.M. MANOEL NETTO FILHO
ENDEREÇO: Rua: Antonio Grillo, nº 300 – Vila Pedágio  -  Fone (11)  4715-3610
7 – E.M. DR. ROBERTO NEY NOVAES DE FIGUEIREDO
ENDEREÇO: Rua Antonio Russo, nº 301 – Jardim Olidel – Fone: (11) 4715-7816
8 – E.M. ENGº ANTONIO DE CASTRO FIGUEIRÔA
ENDEREÇO: Rua Luiz Martins, nº 100 – Jardim Olidel – Fone: (11) 4715-7096
9 – E.M. JOSÉ JESUS PAES
ENDEREÇO:  Estrada Santa Rita, nº 5772 – Bairro Figueiras – Fone: (11) 4715-7429
10 – CRECHE MUNICIPAL BENEDITA FURQUIM DIAS
ENDEREÇO: Av. Octávio Corrêa da Costa, nº 242 – Vila Paraíso  -  Fone: (11) 4715-7619

AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2020

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

A Prefeitura Municipal de Alumínio, por meio do Departamento Municipal de Plane-
jamento e Obras convida a população em geral, as sociedades de bairros, demais 
organizações não governamentais, clube de serviços, entidades religiosas e quaisquer 
outros segmentos representativos da população, para participar da Audiência Pública, 
no saguão da Prefeitura Municipal de Alumínio, situado a Avenida Eng. Antonio de 
Castro Figueroa, nº 100, Vila Santa Luzia, no dia 11 de julho (terça-feira) às 10h00min, 
para apresentação de proposta de alteração no Plano Plurianual 2018-2021 e na Lei 
de Diretrizes Orçamentarias 2020, atendendo ao paragrafo único do artigo 48 da Lei 
Complementar nº 101/2000, assegurando a transparência da Gestão Fiscal. Esclare-
cemos que a entrada será restrita, para não haver aglomeração em virtude das medi-
das de enfrentamento a pandemia do Covid 19.

Alumínio, 05 de julho de 2020.

RODOLPHO BARRETO MIGUEL RODRIGUES
Diretor Municipal do Departamento de 

Planejamento e Obras
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