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Distribuição gratuita Orgão Oficial da Prefeitura

DecretosDecretos b) CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS, ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS E ESCRITÓRIOS: Funcionamento de se-
gundas às sextas feiras das 12h00 às 18h00  e sábados das 9h00 às 15h00;  limitar a 40% da capacidade de 
pessoas no interior do estabelecimento, seguindo os Protocolos Sanitários do Plano de São Paulo;
c) BARES, RESTAURANTES E SIMILARES: Funcionamento de 6 horas por dia (11 às 17h), com 40% de capacida-
de, com mesas na área externa e interna (desde que arejadas) e respeitando o distanciamento social. A permissão 
de  consumo até às 22 horas ocorrerá se o município de Alumínio permanecer ao menos 14 dias na Fase Amarela, 
desde que o funcionamento seja de apenas 6 horas; continua permitido o atendimento por delivery e retirada na 
porta, evitando aglomerações.
d) PIZZARIAS: continua permitido o atendimento por delivery e retirada na porta, evitando aglomerações, não po-
derão funcionar no período noturno. Lembrando que o consumo no local até às 22h será permitido se o município 
de Alumínio permanecer ao menos 14 dias na Fase Amarela;
e) ACADEMIAS DE ESPORTES DE TODAS AS MODALIDADES, CENTROS DE GINÁSTICAS E CLUBES DE 
PRÁTICA DE ESPORTES: Estão autorizadas a funcionar com 30% da capacidade, com agendamento prévio e 
somente com aulas individuais. Não é permitido esportes de contato ou coletivos;
ACADEMIAS DE MUSCULAÇÃO: Horário de funcionamento: 6 às 8h e das 17 às 21h;
STUDIO FUNCIONAL E CROSSFIT: Horário de funcionamento: 6 às 9h e das 17 às 20h
f) SALÕES DE BELEZA, BARBEIRO, CENTROS E CLÍNICAS DE ESTÉTICA: Poderão funcionar de segunda a 
sábado. No horário das 10 às 16h;
Parágrafo único. Os estabelecimentos referidos no Art. 2º deverão adotar as seguintes medidas cumulativamente 
com o  Protocolos Sanitários do Plano de São Paulo no link https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploa-
ds/2020/05/protocolo-intersetorial-v-08.pdf.
I -  intensificar as ações de limpeza local e as ações de limpeza nos banheiros de uso comum, disponibilizando todo 
o material necessário a adequada higienização dos usuários, devendo ser higienizados em intervalos inferiores a 
3 (três) horas, com o uso diuturnamente de materiais de limpeza que evitem a propagação do COVID-19, sendo 
obrigatoriamente higienizados no início e no final do horário de funcionamento;
II -  disponibilizar álcool em gel 70% aos seus clientes, através de dispensadores localizados na porta de acesso;
III -  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;
IV - divulgar informações acerca da COVID-19 e das medidas de prevenção;
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 - Fica ainda, totalmente suspenso no município, o funcionamento de eventos que gerem aglomeração tais 
como: casas noturnas, aluguel de chácaras de recreio e demais estabelecimentos dedicados à realização de fes-
tas, 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 ativi-
dades essenciais, nos termos do Decreto nº: 10.282/2020, na seguinte conformidade: 
1- Alimentação: Supermercados, mercados e mercearias, padarias, açougues, hortifrútis, loja de produtos orgâni-
cos, 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 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: correios;
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 local e as ações de limpeza nos banheiros de uso comum, disponibilizando todo 
o material necessário a adequada higienização dos usuários, devendo ser higienizados em intervalos inferiores a 
3 (três) horas, com o uso diuturnamente de materiais de limpeza que evitem a propagação do COVID-19, sendo 
obrigatoriamente higienizados no início e no final do horário de funcionamento;
II -  disponibilizar álcool em gel 70% aos seus clientes, através de dispensadores localizados na porta de acesso;
III -  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;
IV - divulgar informações acerca da COVID-19 e das medidas de prevenção;
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-

D E C R E T O  Nº 2.106 DE 06 DE AGOSTO 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, DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto na  Contadoria Municipal um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez  mil 
reais),  suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente: 
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO  
02.09.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS                         
02.09.01 - DIRETORIAA E DEPENDÊNCIAS                          
Atividade: 04.451.0206.2.019 – Manutenção da unidade                                                                                                                                      
Elemento de Despesa – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Ficha nº 152............................................................................................................. R$ 10.000,00     
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  
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS                          
02.07.01 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS           
Projeto 15.452.0206.1.116 – Equipamentos Departamento de Serviços Urbanos   
Elemento de Despesa – 4.4.99.52.00 – Equipamentos e Material Permanente
Ficha nº 139....................................................................................................                R$ 10.000,00
Art. 3°. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 06 de agosto de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

JURACY LOPES CAMARA - Diretor do Departamento Municipal de Finanças
Registrado e Publicado na Prefeitura em 06/08/2020

D E C R E T O Nº 2.107, DE 10 DE AGOSTO DE 2.020. 
Dispõe sobre regras básicas de suspensão e flexibilização das atividades comerciais, industriais e presta-
dores de serviços do Município de Alumínio na fase amarela, 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 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 enfrentamen-
to da citada emergência, incluiu a quarentena (art. 2º, II), a qual abrange a “restrição de atividades ou separação de 
pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, 
meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou 
a propagação do coronavírus”; Considerando que, nos termos do artigo 3º, § 7º, inciso II, da aludida lei federal, o 
gestor local de saúde, autorizado pelo Ministério da Saúde, pode adotar a medida da quarentena; Considerando 
que, por meio do Decreto Estadual nº: 64.881, de 22 de março de 2020, o Governador do Estado de São Paulo 
determinou a medida de quarentena, nos termos do artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Portaria MS nº 356, de 11 de março de 
2020, aos 645 Municípios do Estado;   
Considerando o disposto no Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, em especial o rol de serviços 
públicos e atividades essenciais de saúde, alimentação, abastecimento e segurança; Considerando 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 fixadas até 31 de agosto de 2020, as regras básicas de suspensão e de flexibilização das atividades 
comerciais, industriais e prestadores de serviço no âmbito do Município de Alumínio, conforme o Plano São Paulo, 
onde este município avança para FASE 3 - AMARELA, 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, na 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 e Parágrafo Único deste decreto, ficam liberadas a flexibilização das 
atividades não essenciais nas seguintes áreas comerciais, industriais e prestadores de serviço no âmbito do Muni-
cípio de Alumínio conforme abaixo:
a) LOJAS, COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTAS: Funcionamento de segundas às sextas feiras das 12h00 
às 18h00  e sábados das 9h00 às 15h00; limitar a 40% da capacidade de pessoas no interior do estabelecimento, 
seguindo os Protocolos Sanitários do Plano de São Paulo;
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ExpedienteExpediente
Governo 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%,   assegurando 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;
Art. 9º - Fica recomendado que a circulação de pessoas no âmbito do município de Alumínio se limite às ne-
cessidades 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. 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. 
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 11 de agosto de 2020, revogando-se as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, em 10 de agosto 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 10 de agosto de 2020

ANEXO I DO DECRETO Nº 2.107/2020

des 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 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 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 - Fica prorrogada a suspensão das aulas presenciais das redes pública e privadas, aguardando definição do 
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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 2.108 DE 10 DE AGOSTO 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, DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto na  Contadoria Municipal um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 220.000,00 (duzen-
tos e vinte  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                         
Operação Especial 28.846.0000.0.030 – Sentenças judiciais parcelamento                                                                                                                                      
Elemento de Despesa – 4.4.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Ficha nº 117........................................................................................................ R$ 220.000,00     
Art. 2º. O crédito aberto  no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes da redução das seguintes 
dotações do orçamento vigente:
02.00.00  - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO  
02.06.00  - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS                           
02.06.03  - ENCARGOS ESPECIAIS                         
Operação Especial 28.846.0000.0.050 – Requisitório de pequeno valor                                                                                                                                       
Elemento de Despesa – 3.1.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Ficha nº 112........................................................................................................ R$ 100.000,00     
02.00.00   - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO  
02.07.00   - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS                          
02.07.01   - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS           
Projeto 15.451.0206.1.020 – Recapeamento de vias públicas   
Elemento de Despesa – 4.4.99.51.00 – Obras e Instalações
Ficha nº 130....................................................................................................      R$ 120.000,00
TOTAL.............................................................................................................  R$ 220.000,00
Art. 3°. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 10 de agosto de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

JURACY LOPES CAMARA - Diretor do Departamento Municipal de Finanças
Registrado e Publicado na Prefeitura em 10/08/2020

D E C R E T O   Nº 2.109 DE 10 DE AGOSTO DE 2020
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO NO ORÇAMENTO    DA PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE   ALUMÍNIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, usando das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor 
e,  CONSIDERANDO a Situação de Emergência declarada no Município de Alumínio por meio do Decreto n° 
2058, de 16 de março de 2020; CONSIDERANDO o Estado de Calamidade em todas as cidades do Estado de 
São Paulo, reconhecida pelo Governo do Estado por meio do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020 e pela 
Assembleia Legislativa; CONSIDERANDO o teor do Decreto nº 2.062, de 21 de março de 2020 que declara Estado 
de Calamidade no Município de Alumínio; CONSIDERANDO a necessidade de assistir de forma eficiente e eficaz a 
população, que está sendo atingida pela disseminação do vírus coronavirus que se propagou de forma assustado-
ra, preocupante e em ritmo acelerado no mundo e em nosso país, ainda incontrolável e causando vítimas fatais,  ao  
nível de ser declarada pandemia pela Organização Mundial da Saúde. CONSIDERANDO ainda o disposto no Art. 
44 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, que versa sobre a abertura de crédito extraordinário. CONSIDERANDO a 
primeira parcela do auxílio financeiro emergencial para combate ao Coronavirus, repassado pelo Governo Federal 
de acordo com a Lei Complementar 173/2020, DECRETA:
Art. 1° Ficam abertos os créditos Extraordinários especificados neste Decreto, para atender as despesas que são 
necessárias  para prevenir, combater e erradicar o surto do coronavirus.
§1° - Os créditos extraordinários de que trata o caput deste artigo serão abertos até o montante de R$ 269.799,16 
(duzentos e sessenta e nove mil, setecentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos).
§2° - Os créditos abertos por este Decreto atenderão as despesas com:
I – Departamento Municipal de Saúde: R$ 169.000,000 - Contratação de serviços de desinfecção e sanitização, 
com fornecimento de material e mão de obra, para prevenção do Covid 19, cuja  técnica de higienização consiste 
em aplicar hipoclorito de sódio nas superfícies de contato como: ruas, praças, prédios, estacionamentos, espaços 
públicos, veículos oficiais e transporte públicos, passarelas, paradas de ônibus, portas de estabelecimentos comer-
ciais, de agências bancárias, praças, entre outros. A higienização tem sido uma das estratégias utilizadas pelos 
municípios para reduzir a possibilidade de contaminação por microrganismos, incluindo o Coronavírus e é 
feita com produtos desinfetantes aos quais o Covid-19 é vulnerável;
II- Departamento Municipal de Desenvolvimento Social: R$ 100.000,00 - Aquisição de cestas básicas, pro-
dutos de higiene e limpeza e máscaras de uso prolongado para as famílias em situação de vulnerabilidade 
social em decorrência da pandemia do coronavírus, avaliadas segundo critérios de concessão de benefício 
eventual em situação de calamidade pública

§ 3º- Ficam incluídas no orçamento vigente as dotações abaixo especificadas:
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO 
02.14.00    - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE                              
02.14.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PRONTO ATENDIMENTO
Atividade: 10.302.0204.2.133– Auxílio financeiro para ações de saúde no combate ao Coronavirus – LC 173/2020 
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica vinculo 
05.312.000.............................................................................................................   R$ 169.799,16
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO 
02.15.00  - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                              
02.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Atividade: 08.244.0205.2.134– Auxílio financeiro para ações de assistência social no combate ao Coronavirus – LC 
173/2020 
Elemento de Despesa:3.3.90.32.00 – Material de Distribuição Gratuita vinculo 05.312.000.......................................
.................................................................................     R$ 100.000,00
Art. 2º O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes do auxílio financeiro emer-
gencial concedido pelo Governo Federal através da Lei Complementar 173/2020, para atendimento de despesas 
na área de saúde assistência social................................................R$ 269.799,16.
Art. 3° O presente Decreto deverá ser encaminhado imediatamente ao Poder Legislativo, para conhecimento, 
conforme art. 44, da Lei 4320/64.
Art. 4° Este  Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 10 de agosto de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

JURACY LOPES CAMARA - Diretor do Departamento Municipal de Finanças
Registrado e Publicado na Prefeitura em 10/08/2020

PORTARIA Nº. 167/2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, 
CONSIDERANDO, que nos termos do artigo 25 e seu parágrafo único da Lei 03/93, é permitida a substituição de 
servidores que se afastarem temporariamente do exercício do emprego. R E S O L V E:
Art.1º DESIGNAR, o servidor Sr. ROGÉRIO NICACIO CAETANO, portador da CTPS nº 22086 - Serie 00194/SP, 
RG nº 32.402.695-X e do CPF nº 279.761.884-30, ocupante do emprego celetista permanente de Inspetor de 
Alunos, para responder pelo emprego celetista permanente de Fiscal de Rendas, lotação no DpMF, carga horária 
40 horas semanais.
Art.2º O substituto fará jus à diferença de salários enquanto perdurar a substituição, a título de gratificação, não se 
incorporando ao salário base inicial, exceto para os efeitos trabalhistas especificados na Consolidação das Leis 
do Trabalho.
Art. 3º   Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 03 de agosto de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 03/08/2020.

PORTARIA Nº 168/2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, 
RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR, a pedido o Sr. EDILSON VIEIRA DE SOUZA, portador CTPS nº 89045 série 146/SP, RG nº 
28.560.777-7, CPF nº 167.435.578-54 do emprego em Comissão de Assessor de Gabinete III, 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 CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 03 de agosto de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 03/08/2020

PORTARIA Nº 169/2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, 
RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR do serviço público, a servidora Sra. BARBARA CRISTINA HENRIQUE LOPES ALMEIDA, porta-
dora da CTPS nº 028.962 série 146/SP, RG. nº 27.137.545-0 e CPF nº 167.364.378-73, do emprego em Comissão 
de Chefe de Seção de Programas Culturais, lotação DPMC, 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 157, de 15 de julho de 2020.
Art. 4º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 05 de agosto de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 05/08/2020

PORTARIA Nº 170/2020
O Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas,       RESOLVE:      
Art. 1º.     PRORROGAR por 60 dias o prazo da Portaria nº 124, de 22 de junho de 2020, para a Comissão Espe-
cial procurar um imóvel que atendam às necessidades 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 loca-
tícias e titularidade dominial, a qual deverá demonstrar de forma clara, as vantagens na escolha mediante laudo a 
ser homologado pelo Prefeito Municipal.
Art. 2º.  Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 05 de agosto de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
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4 Registrada e Publicada na Prefeitura em 05/08/2020.

PORTARIA Nº 171/2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atri-

buições legais que lhe são conferidas, R E S O L V E :    
Art. 1º EXONERAR, a partir de 10/08/2020, a Sra. LYGIA MARIA BUSTAMANTE FREIRE DE ANDRADE portadora 
CTPS nº 33138 série 00099/SP, RG nº 11.954.775-2, CPF nº 135.360.008-43, do emprego em comissão de Direto-
ra Divisão de Programas Sociais, lotação DPMDS, 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 10 de agosto de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 10/08/2020.

PORTARIA Nº 173/2020
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, 
RESOLVE: 
Art.1º   REVOGAR a Portaria nº 324, de 30 de outubro de 2017, que designa Cintia Cesar Botti Vicente responsável 
pelo adiantamento do Departamento Municipal de Educação.
Art. 2º DESIGNAR a servidora Senhora 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 em comissão de Diretora 
de Divisão de Planejamento e Técnica Educacional, a responsabilidade pelo adiantamento do Departamento Mu-
nicipal de Educação, Conta Corrente nº 130032-6, Agência 0943-1, Banco do Brasil.
Art.3º Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 12 de agosto de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal 
Registrado e Publicado na Prefeitura em 12/08/2020

Na publicação do Jornal Oficial Edição nº 13- Ano XI de 16 de julho de 2020 pag. 07;

ONDE SE LÊ: PORTARIA Nº 125/2020
LEIA-SE: PORTARIA Nº 145/2020

Prefeitura Municipal de Alumínio, 13 de agosto de 2020.

139ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA
DE 03 DE Agosto DE 2020 ÀS 18:00 HORAS 
Presidente: PROFª. MEIRE BARBOSA
SECRETÁRIOS: ENIVALDO, GERALDO ATLETA E BENGALA 
VEREADORES PRESENTES: DR. ALEXANDRE AMARAL, BETO,  RENATINHO WATANABE E EDMO BOFETE 
Ausente: Eduardo da Delegacia

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO:
- Retirada e devolução a pedido do Executivo do projeto de lei nºs 23/2020 que dispõe sobre a alteração do art.171 
da lei nº 67/1993- Código Tributário do Munícipio e dá outras providências.
- Retirada e devolução a pedido do Executivo do projeto de lei nºs 24/2020 que cria o fundo municipal de transporte 
e trânsito Urbano -FMTU- e dá outras providências.
- Recebimento das respostas dos requerimentos nºs 272, 274, 277, 278, 279,280,281, 282, 283, 284,285, 
287,288,290, 291,294,296, 297, 298,300, 301, 302, 304, 305, 306,307,308, 309, 311, 313, 314, 315, 316, 317 , 
318, 319, 320, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 e 334 de 2020 que estarão disponíveis no portal 
de transparência da Câmara Municipal.
         
LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES:
- Recebimento do PROJETO DE LEI Nº 07/2020-L que DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO 
PÚBLICO QUE ESPECIFICA.
- Recebimento do PROJETO DE LEI Nº 08/2020-L que DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO 
PÚBLICO QUE ESPECIFICA.
- Recebimento do PROJETO DE LEI Nº 09/2020-L que DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO 
PÚBLICO QUE ESPECIFICA.
- Recebimento do PROJETO DE LEI Nº 10/2020-L que DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO 
PÚBLICO QUE ESPECIFICA.
- Recebimento do PROJETO DE LEI Nº 11/2020-L que DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO 
PÚBLICO QUE ESPECIFICA.
- Recebimento do PROJETO DE LEI Nº 12/2020-L que DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO 
PÚBLICO QUE ESPECIFICA.
- Recebimento do PROJETO DE LEI Nº 13/2020-L que DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO 
PÚBLICO QUE ESPECIFICA.
- Recebimento do PROJETO DE LEI Nº 14/2020-L que DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO 

Errata de publicaçãoErrata de publicação

PÚBLICO QUE ESPECIFICA.
- Recebimento do PROJETO DE LEI Nº 15/2020-L que DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO 
PÚBLICO QUE ESPECIFICA. 
- Recebimento do PROJETO DE LEI Nº 16/2020-L que DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO 
PÚBLICO QUE ESPECIFICA.

Requerimentos
- Requerimento nº 337/2020, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer voto de pesar pelo falecimento do 
Senhor Benedito Paes.
- Requerimento nº 338/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre retirada de árvores na rua 
Benedito Vieira.
- Requerimento nº 339/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre substituição de poste de 
madeira na Rua Ezechias Raimundo.
- Requerimento nº 340/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre liberação de procedimento 
médico.
- Requerimento nº 341/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre poda de coqueiros na 
Avenida José Ermírio de Moraes.
- Requerimento nº 342/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre limpeza do canteiro da torre 
de transmissão de energia de alta tensão na rua Eugênio Miller.
- Requerimento nº 343/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre realização de análise 
técnica entre os números 408 e 660 da Rua Eugênio Muller.
- Requerimento nº 344/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre os horários de ônibus .
- Requerimento nº 345/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre degradação na 
pavimentação asfáltica.
- Requerimento nº 346/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre repasse da União para o 
enfrentamento ao coronavírus no município.
- Requerimento nº 347/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre revitalização de canteiro 
na Rua Rio Grande do Sul.
- Requerimento nº 348/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre implantação de uma UBS 
Itinerante no munícipio.
- Requerimento nº 349/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre caixa de inspeção de 
esgosto na rua Benedito Vieira.
- Requerimento nº 350/2020, de autoria dos edis Eduardo da Delegacia e Dr. Alexandre Amaral, requerem 
informações sobre contratação de motorista de ônibus.
- Requerimento nº 351/2020, de autoria dos edis  Eduardo da Delegacia e Dr. Alexandre Amaral, requerem 
informações sobre contrato de transporte escolar.
- Requerimento nº 352/2020, de autoria da edil Profª. Meire Barbosa, requer informações sobre a qualidade, 
quantidade e fornecimento de frutas e hortaliças do “ kit Merenda”.
- Requerimento nº 353/2020, de autoria da edil Profª. Meire Barbosa, requer informações sobre a retomada de 
aulas presenciais em 2020.
- Requerimento nº 354/2020, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre podas de galhos na rua 
José Nicolau de Moraes.
- Requerimento nº 355/2020, de autoria do edil Enivaldo, requer informações sobre instalação de iluminação 
pública no bairro dos Freitas. 
- Requerimento nº 356/2020, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer informações sobre os serviços da 
CPFL.

LEITURA DO Expediente Recebido de Diversos
- Recebimento da resposta dos Correios ao requerimento nº 222/2020 
- Recebimento do ofício nº 2020101/DJCA da CPFL Piratininga
                                             
ORDEM DO DIA
- Não houve projetos inscritos

111ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA
DE 13 DE Julho DE 2020 ÀS 18:00 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO DA DELEGACIA
VICE-PRESIDENTE: PROFª. MEIRE BARBOSA
SECRETÁRIOS: ENIVALDO, GERALDO ATLETA E BENGALA 
VEREADORES PRESENTES: BETO,  RENATINHO WATANABE E EDMO BOFETE 
Ausente: Dr. Alexandre Amaral

ORDEM DO DIA
- Recebimento do PROJETO DE LEI Nº 21/2020 que  DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE 
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

112ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA
DE 13 DE Julho DE 2020 ÀS 18:10 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO DA DELEGACIA
VICE-PRESIDENTE: PROFª. MEIRE BARBOSA
SECRETÁRIOS: ENIVALDO, GERALDO ATLETA E BENGALA 
VEREADORES PRESENTES: BETO,  RENATINHO WATANABE E EDMO BOFETE 
Ausente: Dr. Alexandre Amaral
                                             
ORDEM DO DIA
- Recebido o  projeto de lei nº 25/2020 que dispõe sobre a política pública de assistência social do município de 
Alumínio e dá outras providências. 
Recebido o projeto de lei nº 26/2020 que Institui a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro 
autista (CIPTEA) residente no município de Alumínio e dá outras providências.
- Aprovada a Discussão ùnica do PROJETO DE LEI Nº 21/2020 que  DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA 
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

113ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA
DE 13 DE Julho DE 2020 ÀS 18:20 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO DA DELEGACIA
VICE-PRESIDENTE: PROFª. MEIRE BARBOSA
SECRETÁRIOS: ENIVALDO, GERALDO ATLETA E BENGALA 
VEREADORES PRESENTES: BETO,  RENATINHO WATANABE E EDMO BOFETE 
Ausente: Dr. Alexandre Amaral

ORDEM DO DIA
- Aprovada a Discussão única do projeto de lei nº 25/2020 que dispõe sobre a política pública de assistência social 
do município de Alumínio e dá outras providências. 
Aprovada a Discussão única do projeto de lei nº 26/2020 que Institui a carteira de identificação da pessoa com 
transtorno do espectro autista (CIPTEA) residente no município de Alumínio e dá outras providências.

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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