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ExpedienteExpediente
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 15 de setembro de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

RODOLPHO BARRETO MIGUEL RODRIGUES - Diretor do Depto Municipal de Planejamento e Obras
Registrada e Publicada na Prefeitura em 15/09/2020

L E I Nº 2.116, DE 15 DE SETEMBRO DE 2020
(Projeto de Lei nº 11/2020-L de autoria do edil Edmo Bofete -Autógrafo nº 2139, 25/08/2020)
DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO QUE ESPECIFICA.

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. 1° Fica denominada de “Travessa Milton Rodrigues”, a via pública que interliga a Rua Modesto Cerioni 
à Rua Honorina Rios de Carvalho Mello, localizada no Bairro Brasilina, neste município, conforme croqui 
anexo que fica fazendo parte integrante da presente. 
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 15 de setembro de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

RODOLPHO BARRETO MIGUEL RODRIGUES - Diretor do Depto Municipal de Planejamento e Obras
Registrada e Publicada na Prefeitura em 15/09/2020

L E I Nº 2.117, DE 15 DE SETEMBRO DE 2020
(Projeto de Lei nº 12/2020-L de autoria do edil Edmo Bofete -Autógrafo nº 2140, 25/08/2020)
DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO QUE ESPECIFICA.

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. 1° Fica denominada de “Travessa  Leonidio Rosa”, a via pública que interliga a Rua Daniel Mendes 
Pontes à Rua Honorina Rios de Carvalho Mello, localizada no Bairro Brasilina, neste município, conforme 
croqui anexo que fica fazendo parte integrante da presente. 
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 15 de setembro de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

RODOLPHO BARRETO MIGUEL RODRIGUES - Diretor do Depto Municipal de Planejamento e Obras
Registrada e Publicada na Prefeitura em 15/09/2020

L E I Nº 2.118, DE 15 DE SETEMBRO DE 2020
(Projeto de Lei nº 13/2020-L de autoria do edil Edmo Bofete -Autógrafo nº 2141, 25/08/2020)
DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO QUE ESPECIFICA.

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. 1° Fica denominada de “Travessa Olivio de Oliveira e Silva”, a via pública que interliga a Rua Antonio 
de Jesus à Rua Isaltino Ribeiro Medeiros, localizada no Bairro Brasilina, neste município, conforme croqui 
anexo que fica fazendo parte integrante da presente. 
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 15 de setembro de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

RODOLPHO BARRETO MIGUEL RODRIGUES - Diretor do Depto Municipal de Planejamento e Obras
Registrada e Publicada na Prefeitura em 15/09/2020

L E I Nº 2.119, DE 15 DE SETEMBRO DE 2020
(Projeto de Lei nº 14/2020-L de autoria do edil Edmo Bofete -Autógrafo nº 2142, 25/08/2020)
DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO QUE ESPECIFICA.

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. 1° Fica denominada de “Rua Lourenço de Almeida”, a rua que se inicia na Rua Gabriel de Almeida, 
localizada no Bairro Itararé, neste município, conforme croqui anexo que fica fazendo parte integrante da 
presente. 
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 15 de setembro de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

RODOLPHO BARRETO MIGUEL RODRIGUES - Diretor do Depto Municipal de Planejamento e Obras
Registrada e Publicada na Prefeitura em 15/09/2020

L E I Nº 2.120, DE 15 DE SETEMBRO DE 2020
(Projeto de Lei nº 15/2020-L de autoria do edil Edmo Bofete -Autógrafo nº 2143, 25/08/2020)
DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO QUE ESPECIFICA.

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:

L E I Nº 2.112, DE 15 DE SETEMBRO DE 2020
(Projeto de Lei nº 07/2020-L de autoria do edil Enivaldo, Autógrafo nº 2135, 25/08/2020)
DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO QUE ESPECIFICA.

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. 1° Fica denominada de “Viela Valdetrudes Santos Costa de Oliveira”, a viela 
nº. 2, no Bairro Granja Modelo, conforme croqui anexo. 
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 15 de setembro de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

RODOLPHO BARRETO MIGUEL RODRIGUES - Diretor do Depto Municipal de Planejamento e Obras
Registrada e Publicada na Prefeitura em 15/09/2020

L E I Nº 2.113, DE 15 DE SETEMBRO DE 2020
(Projeto de Lei nº 08/2020-L de autoria dos edis Enivaldo, Eduardo da Delegacia e Dr. Alexandre 
Amaral-Autógrafo nº 2136, 25/08/2020)
DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO QUE ESPECIFICA.

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. 1° Fica denominada de “Rua Aline Silva Dantas”, a rua que interliga o Jardim Alvorada com a Vila Pe-
dágio, conforme croqui anexo. 
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 15 de setembro de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

RODOLPHO BARRETO MIGUEL RODRIGUES - Diretor do Depto Municipal de Planejamento e Obras
Registrada e Publicada na Prefeitura em 15/09/2020

L E I Nº 2.114, DE 15 DE SETEMBRO DE 2020
(Projeto de Lei nº 09/2020-L de autoria do edil Edmo Bofete -Autógrafo nº 2137, 25/08/2020)
DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO QUE ESPECIFICA.

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. 1° Fica denominada de “Rua Antonio Adão Vidal”, a via pública localizada neste município, denominada 
como Rua s/d 2, no Bairro Figueiras, conforme croqui anexo e fica fazendo parte integrante da presente. 
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 15 de setembro d e 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

RODOLPHO BARRETO MIGUEL RODRIGUES - Diretor do Depto Municipal de Planejamento e Obras
Registrada e Publicada na Prefeitura em 15/09/2020

L E I Nº 2.115, DE 15 DE SETEMBRO DE 2020
(Projeto de Lei nº 10/2020-L de autoria do edil Edmo Bofete -Autógrafo nº 2138, 25/08/2020)
DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO QUE ESPECIFICA.

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. 1° Fica denominada de “Travessa Benedito Antunes da Silva”, a via pública que interliga a Rua 
Antônio de Jesus à Isaltino Ribeiro Medeiros, localizada no Bairro Brasilina, neste município, confor-
me croqui anexo que fica fazendo parte integrante da presente. 
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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3Art. 1° Fica denominada de “Travessa Manoel Pereira da Silva”, a via pública que interliga a Rua Daniel 
Mendes Pontes à Rua Honorina Rios de Carvalho Mello, localizada no Bairro Brasilina, neste município, 
conforme croqui anexo que fica fazendo parte integrante da presente. 
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 15 de setembro de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

RODOLPHO BARRETO MIGUEL RODRIGUES - Diretor do Depto Municipal de Planejamento e Obras
Registrada e Publicada na Prefeitura em 15/09/2020

L E I Nº 2.121, DE 15 DE SETEMBRO DE 2020
(Projeto de Lei nº 16/2020-L de autoria do edil Edmo Bofete -Autógrafo nº 2144, 25/08/2020)
DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO QUE ESPECIFICA.

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. 1° Fica denominada de “Rua Almir Rodrigues”, a via pública localizada neste município denominada 
como Rua 1, no Bairro Figueiras, conforme croqui anexo que fica fazendo parte integrante da presente. 
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 15 de setembro de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

RODOLPHO BARRETO MIGUEL RODRIGUES - Diretor do Depto Municipal de Planejamento e Obras
Registrada e Publicada na Prefeitura em 15/09/2020
         
L E I Nº 2.122, DE 15 DE SETEMBRO DE 2020
(Projeto de Lei nº 17/2020-L de autoria do edil Renatinho Watanabe -Autógrafo nº 2145, 01/09/2020)
DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO QUE ESPECIFICA.

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. 1° Fica denominada de “RUA LUZIA BATISTA PELICER”, a via pública localizada neste município 
denominada como Rua S/D – no Bairro do Brejo, conforme croqui anexo que fica fazendo parte integrante 
da presente. 
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 15 de setembro de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

RODOLPHO BARRETO MIGUEL RODRIGUES - Diretor do Depto Municipal de Planejamento e Obras
Registrada e Publicada na Prefeitura em 15/09/2020

L E I Nº 2.123, DE 18 DE SETEMBRO DE 2020
(Projeto de Lei nº 18/2020-L de autoria do edil Edmo Bofete -Autógrafo nº 2146, 15/09/2020)
DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO QUE ESPECIFICA.

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. 1° Fica denominada de “Rua Vanderlei Marques de Oliveira”, a via pública localizada neste município 
denominada como Rua Cinco, no Bairro Colibri, conforme croqui anexo que fica fazendo parte integrante 
da presente. 
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 18 de setembro de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

RODOLPHO BARRETO MIGUEL RODRIGUES - Diretor do Depto Municipal de Planejamento e Obras
Registrada e Publicada na Prefeitura em 18/09/2020

D E C R E T O Nº 2.114 DE 28 DE AGOSTO DE 2020
REGULAMENTA O ART. 42, DA LEI Nº 2110, DE 14 DE JULHO DE 2020, ESTABELECENDO OS CRITÉ-
RIOS, FLUXOS E PROCEDIMENTOS PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, NO ÂMBI-
TO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO.

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são 
conferidas; Considerando a Lei nº 2110, de 14 de julho de 2020 que dispõe sobre a Política Pública de As-
sistência Social no município de Alumínio; Considerando que Resolução nº 02, de 13 de maio de 2020 do 
Conselho Municipal de Assistência Social que regulamenta a concessão de benefícios eventuais no âmbito 
da política de assistência social no município de Alumínio, é que; D E C R E T A: 
Art. 1º - Regulamenta o art. 42, da Lei nº 2110, de 14 de julho de 2020, estabelecendo os critérios, fluxos e 
procedimentos para concessão dos Benefícios Eventuais, no âmbito da Política de Assistência Social, no 
Município de Alumínio.
Art. 2º - Os benefícios eventuais consistem em uma modalidade de provisão da proteção social de ca-
ráter suplementar e provisório que integra organicamente as garantias do Sistema Único de Assistên-
cia Social – SUAS, sendo fundamentada nos princípios de cidadania e dignidade da pessoa humana 
e prestada aos cidadãos em razão de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e 

calamidade pública. 
§ 1º - Os profissionais de nível superior das equipes de referência dos 
serviços socioassistenciais são responsáveis pela concessão dos bene-
fícios eventuais.
§2º - Os benefícios eventuais destinam-se aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de arcar por 
conta própria com o enfrentamento de contingências sociais, cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a 
manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus membros. 
§3º - Para fins de concessão de benefícios eventuais, deve-se considerar Família o núcleo básico, vincu-
lado por laços sanguíneos, de aliança ou afinidade, circunscrito a obrigações recíprocas e mútuas, organi-
zadas em torno de relações de geração, gênero e homoafetiva, que vivam sob o mesmo teto, bem como, 
o núcleo social unipessoal. 
Art. 3º - Os benefícios eventuais podem ser destinados a todos os segmentos sociais e a todos os tipos de 
carências desde que emergenciais. 
Parágrafo único - Entende-se que as pessoas com menores rendimentos, dadas às condições de vida, são 
mais afetadas, por contarem com menos possibilidades de enfrentamento a tais adversidades. 
Art. 4° - A concessão de Benefícios Eventuais deve atender aos seguintes princípios: 
I. Integração à rede de serviços socioassistenciais, com vistas ao atendimento das necessidades humanas 
básicas; 
II. Constituição de provisão certa para enfrentar com agilidade e presteza eventos incertos e as adversi-
dades; 
III. Proibição de subordinação a contribuições prévias e de vinculação a contrapartidas; 
IV. Adoção de critérios de elegibilidade em consonância com a Política Nacional de Assistência Social - 
PNAS; 
V. Garantia de qualidade e celeridade às respostas aos usuários, bem como de espaços para manifestação 
e defesa de seus direitos; 
VI. Garantia de igualdade de condições no acesso às informações e à fruição do benefício eventual; 
VII. Afirmação dos benefícios eventuais como direito relativo à cidadania; 
VIII. Ampla divulgação dos critérios para a sua concessão; e 
IX. Desvinculação de comprovações complexas e vexatórias de pobreza, que estigmatizam os benefícios, 
os beneficiários e a política de assistência social.
Parágrafo único: A concessão dos benefícios eventuais não deve ser condicionada a visitas domiciliares por 
risco de caracterizar obstáculo à celeridade do acesso ao direito. 
Art. 5º - O critério de concessão do benefício eventual prioriza gestantes, nutrizes, famílias com presença de 
idosos, crianças, indivíduos e famílias em situação de calamidade e beneficiários de Programas de Trans-
ferência de Renda da Política de Assistência Social e será concedido mediante estudo socioeconômico 
realizado por técnico de ensino superior de referência da Assistência Social através de preenchimento de 
instrumental próprio. 
§1º - Nos casos em que as famílias não se enquadrarem nos critérios do Art. 3º o técnico de referência da 
Assistência Social poderá emitir parecer social favorável à concessão mediante apresentação de elemen-
tos que comprovem a vulnerabilidade da família. 
§ 2º - Os benefícios de transferência de renda não serão contabilizados como proventos para a concessão 
de Benefício Eventual; 
§ 3º - O Município deve garantir igualdade de condições no acesso às informações e à concessão do be-
nefício eventual; 
§ 4º - É proibida a exigência de comprovações complexas e vexatórias de pobreza; 
§ 5º - O tempo de concessão dos benefícios eventuais deve ser avaliado pelos profissionais de nível su-
perior das equipes de referência dos serviços socioassistenciais tipificados, aos quais o beneficiário e/ou a 
família são acompanhados, devendo ser observadas as articulações, os encaminhamentos e/ou as ações 
setoriais e intersetoriais realizadas no âmbito do município. 
Art. 6º - São formas de Benefícios Eventuais: 
I - Benefício eventual prestado em virtude de nascimento; 
II - Benefício eventual prestado em virtude de morte de membro familiar; 
III - Benefício eventual prestado em virtude de vulnerabilidade temporária; 
IV - Benefício eventual prestado em virtude de situação de emergência e/ou estado de calamidade pública. 
Art. 7º - O Benefício eventual prestado em virtude de nascimento atenderá, preferencialmente aos seguin-
tes aspectos: 
I - necessidades básicas do recém-nascido; 
II - apoio à mãe nos casos de natimorto e morte do recém-nascido; 
III - apoio à família no caso de morte da mãe. 
Art. 8 º - O benefício eventual prestado em virtude de nascimento poderá ser requerido nas seguintes 
situações: 
I - necessidades do recém-nascido, antes do nascimento pela mãe, e após o nascimento pela mãe, pelo 
pai, pelos avós maternos ou paternos e /ou a quem possuir a guarda legal do recém-nascido; 
II - apoio à mãe nos casos de natimorto e morte do recém-nascido, pela mãe, pelo pai, pelos avós maternos 
e paternos; 
III - apoio à família no caso de morte da mãe, cônjuge e quem possuir a guarda legal da criança. 
Art. 9º - O Benefício eventual prestado em virtude de natalidade na forma de bens consiste na concessão 
de um conjunto de artigos infantis com o objetivo de suprir as necessidades do recém-nascido relacionadas 
a vestuário, higiene pessoal, cama, banho e acessórios. 
Art. 10 – São documentos necessários para a concessão do benefício eventual prestado em virtude de 
nascimento: 
I. Documento oficial com foto da gestante e, quando for o caso, do requerente - responsável legal que efe-
tivamente esteja com a guarda ou tutela do recém-nascido; 
II. Declaração médica comprobatória do tempo gestacional e/ ou a carteira da gestante, quando a solicita-
ção se der durante a gestação; 
III. Certidão de nascimento, quando a solicitação se der após o nascimento; 
IV. Comprovante de endereço residencial da gestante e, quando for o caso, do requerente; 
§1º - O benefício eventual prestado em virtude de nascimento poderá ser solicitado a partir do 7º mês de 
gestação e/ou até 60 dias após o nascimento. 
Art. 11 - Quanto ao benefício eventual prestado em virtude de nascimento, cabe esclarecer que a criança 

recém-nascida e sua mãe nutriz necessitam de cuidados e proteção, garantidos por direito, através 
do conjunto de políticas setoriais. Desse modo, não se pode confundir as atribuições no âmbito da 
Assistência Social com as demais Políticas Públicas de atendimento tais quais Saúde ou Segurança 
Alimentar.
Art. 12 - O benefício eventual prestado em virtude de morte de membro familiar atende preferencial-

DecretosDecretos
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4 mente: 
I. A prestação de serviços, ou o custeio, de urna funerária, 
II. os cuidados dispensados ao corpo após a constatação médica do 
óbito, exceto embalsamamento e tanatopraxia. 

III. velório e sepultamento, incluindo transporte funerário, utilização do local (velório) para o culto religioso, 
dentre outros serviços inerentes que garantam a dignidade e o respeito aos beneficiários; 
§1º - O benefício eventual prestado em virtude de morte de membro familiar poderá ser solicitado a partir 
da constatação do óbito. 
§2º - O sepultamento deve ocorrer em cemitério público. 
§3º - Os casos de sepultamento de membro do corpo humano não estão contemplados na concessão do 
benefício eventual de que se trata esse artigo. 
Art. 13 – São documentos obrigatórios para a concessão do benefício eventual prestado em virtude de 
morte de membro familiar: 
I. Documento oficial com foto do falecido e do requerente; 
II. Declaração e/ou Certidão de Óbito; esta poderá ser entregue após o sepultamento haja vista a emissão 
junto ao Cartório; todavia a apresentação da mesma deverá ser efetuada em até cinco dias úteis após o 
óbito; 
III. Comprovante de endereço residencial em nome do falecido ou de quem com ele comprovadamente 
residia (familiar, cuidador, instituição de longa permanência para idosos, etc); 
IV. Boletim de ocorrência nos casos de impossibilidade dos incisos I e III. 
V. Comprovantes de gastos e/ou despesas da família, tais quais financiamento de imóvel, aluguel e afins; 
§1º - Quando se tratar de usuário da Política de Assistência Social com vínculos familiares rompidos, inse-
ridos nos serviços de alta complexidade, o responsável pela entidade poderá solicitar o benefício eventual 
prestado em virtude de morte do indivíduo ali institucionalizado. 
§2º - Quando se tratar de usuário da Política de Assistência Social com vínculos familiares rompidos, em 
situação de abandono ou em situação de rua, o Órgão Gestor de Assistência Social e/ou Poder Público se 
responsabilizará pela articulação no sentido de disponibilizar os dados e referências do assistido; 
Art. 14 - O município deve assegurar o acesso ao atendimento com plantão 24hs para o requerimento e 
a concessão do benefício eventual prestado em virtude de morte de membro familiar, podendo este ser 
prestado diretamente pelo Órgão Gestor ou indiretamente, em parceria com outros órgãos e instituições. 
Art. 15 - O benefício eventual prestado em virtude de vulnerabilidade temporária deve ser concedido na for-
ma de pecúnia e/ou em bens de consumo, em caráter temporário, de acordo com o grau de complexidade 
da situação de vulnerabilidade e risco pessoal das famílias e indivíduos, identificados no atendimento e no 
acompanhamento realizado pelas equipes de referência dos serviços socioassistenciais. 
Art. 16 - A situação de vulnerabilidade temporária caracteriza- se pelo advento de riscos, perdas e danos à 
integridade pessoal e familiar, assim entendidos: 
I – riscos: ameaça de sérios padecimentos; 
II – perdas: privação de bens e de segurança material; e 
III – danos: agravos sociais e ofensa. 
Parágrafo único: Os riscos, perdas e danos, de que trata o caput, podem decorrer de: 
a. Perda circunstancial ocasionada pela ruptura de vínculos familiares e comunitários; 
b. Processo de reintegração familiar e comunitária de crianças, adolescentes, e famílias que se encontram 
em cumprimento de medida protetiva, pessoas idosas, pessoas com deficiência, crianças, adolescentes e 
mulheres em situação de violência, e, ou em situação de rua; 
c. Ausência ou limitação de autonomia, de capacidade, de condições ou de meios próprios da família para 
prover as necessidades alimentares e nutricionais de seus membros; 
d. Ocorrência de violência ou quaisquer demandas que configurem imediata violação de direito nas rela-
ções intrafamiliares e/ou comunitárias; 
e. Outras situações sociais que comprometam a sobrevivência familiar e comunitária; 
f. Ausência de documentação civil; 
Art. 17 - São documentos necessários para a concessão do benefício eventual prestado em virtude de 
vulnerabilidade temporária: 
I - Comprovante de residência; 
II - Registro Geral de todos os membros, 
III - CPF de todos os membros, 
IV - Carteira de trabalho, quando houver. 
Art. 18 - Não se incluem na modalidade de benefício eventual prestado em virtude de vulnerabilidade tem-
porária as provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios vinculados ao campo da Saúde, 
da Educação, da Habitação, e das demais políticas públicas setoriais, tais como: 
I - Órteses, próteses, aparelhos ortopédicos, fraldas, óculos, dentaduras, medicamentos, cadeiras de rodas, 
muletas, dietas especiais, lentes, armações e apoio financeiro para Tratamento Fora do Domicílio - TFD, pa-
gamento de exames médicos, e outros itens inerentes à área de saúde, integrantes do conjunto de recursos 
de tecnologia assistiva ou ajudas técnicas bem como transporte de doentes; 
II - Uniformes e materiais escolares; 
III - Materiais de construção; 
IV - Pagamento de aluguel que não se caracterize como eventualidade; 
V - Auxílio transporte e/ou recâmbio; 
VI – Cestas básicas. 
Parágrafo único: O gestor municipal responsável pela Assistência Social deve se articular com os gestores 
das demais políticas públicas setoriais do município a fim de criar condições de acesso aos usuários às 
respectivas provisões de que trata o caput deste artigo. 
Art. 19 - O benefício eventual prestado em virtude de situação de emergência e/ou estado de calamidade 
pública é concedido na forma de pecúnia e/ou bens de consumo, em caráter provisório e suplementar, 
sendo seu valor fixado de acordo com o grau de complexidade do atendimento de vulnerabilidade e risco 
pessoal das famílias e indivíduos atingidos. 
§1º - O benefício de que trata o caput deste artigo atende preferencialmente: 
a. A segurança de meios para sobrevivência material aos atingidos; 
b. A redução dos danos sobre a autonomia aos atingidos; 
c. O direito ao abrigo para aos atingidos; 
d. A condição de minimização das rupturas ocorridas aos atingidos; e 
e. A condição de convivência familiar aos atingidos. 
§2º - O gestor municipal responsável pela Assistência Social deve articular a concessão do benefício 
eventual prestado em virtude de situação de emergência e/ou estado de calamidade pública aos ser-
viços socioassistenciais tipificados nacionalmente, prioritariamente ao serviço de proteção em situa-
ções de calamidade públicas e de emergências, regulamentado pela Portaria MDS 90, de 03-09-2013. 

§3º - A situação de emergência caracteriza-se pela situação anormal, provocada por desastres, causando 
danos e prejuízos que implicam no comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder público; 
§4º - O estado de calamidade pública caracteriza-se pela situação anormal, provocada por desastres, 
causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do 
poder público; 
Art. 20 - O Benefício de Auxílio Moradia consiste em prestação pecuniária, não contributiva da Assistência 
Social, destinada a suprir despesas de moradia provisória de famílias em situação de vulnerabilidade tem-
porária e/ou em situação de calamidade pública, que tenha implicado a perda da moradia. 
Parágrafo único - Também poderá suprir as vulnerabilidades decorrentes de situações que configurem ime-
diata violação de direito tais quais: Violência Doméstica, desacolhimento de crianças e adolescentes cujas 
famílias não possuem meios de prover sua estabilidade quanto à moradia. 
Art. 21 - O Benefício Eventual em situação de vulnerabilidade temporária mediante 
Auxílio Moradia poderá ser concedido nos seguintes casos: 
I – em caso de situação de vulnerabilidade temporária, com a apresentação do Relatório Social de atendi-
mento à família em situação de vulnerabilidade /social elaborado pelos técnicos dos Centros de Referência 
de Assistência Social - CRAS e/ou Proteção Social Especial. 
II - em caso de comprometimento da infraestrutura da residência, apresentação de parecer técnico de 
profissional da Secretaria de Infraestrutura, acompanhado de Relatório Social, relatando a situação da 
família, elaborado pelos técnicos dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS e/ou Proteção 
Social Especial. 
Art. 22 - As situações de calamidade pública e desastre caracterizam-se por eventos anormais, decorrentes 
de baixas ou altas temperaturas, tempestades, enchentes, inversão térmica, desabamentos, incêndios, 
epidemias, os quais provocam sérios danos às comunidades afetadas, inclusive à segurança ou à vida de 
seus integrantes, e outras situações imprevistas ou decorrentes de caso fortuito. 
Art. 23 - O Benefício Eventual por Calamidade Pública mediante Aluguel Social poderá ser concedido no 
seguinte caso: 
I - em caso de emergência e calamidade pública haverá a comunicação formal com parecer técnico da 
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, relatando a situação da família, acompanhado do Relatório Social 
de Atendimento à família elaborado pelos técnicos dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS 
e/ou Proteção Social Especial. 
Art. 24 - Para a autorização do procedimento de inserção das famílias no Benefício 
Eventual de Auxílio Moradia deverão ser considerados os seguintes critérios: 
I - O benefício será destinado ao atendimento preferencialmente a famílias com crianças, adolescentes e/ 
ou idosos, domiciliadas no município, em situação de vulnerabilidade social temporária e/ou situação de 
calamidade pública.
§1º - O Benefício Eventual de Auxílio Moradia somente será concedido quando esgotadas todas as alterna-
tivas de resolução junto à rede e à família extensa, mediante Relatório Social elaborado pelos técnicos dos 
Centros de Referência de Assistência Social - CRAS e Proteção Social Especial. 
§2º - O Benefício Eventual de Auxílio Moradia será concedido por um período de até 06 (seis) meses, 
podendo ser renovado por igual prazo, mediante a necessidade evidenciada através de Relatório Social 
emitido pelos técnicos dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS e Proteção Social Especial. 
§ 3º - Não será permitido, sob qualquer hipótese, o pagamento do Aluguel Social por prazo superior a 12 
(doze) meses, exceto por determinação judicial. 
Art. 25 - As famílias atendidas pelo Benefício Eventual de Auxílio Moradia serão acompanhadas pela equipe 
técnica do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS do território. Elas poderão ser encaminhadas 
ao referido equipamento pela Coordenadoria Municipal da Defesa Civil. 
§1º - A solicitação para inclusão de família no Benefício Eventual de Auxílio Moradia é ato privativo dos 
próprios integrantes do núcleo familiar. 
§2º - No ato de solicitação do benefício é obrigatória a apresentação da documentação pessoal do benefi-
ciário, para a concessão do auxílio. 
Art. 26 - Ao Município de Alumínio não subsiste qualquer responsabilidade, solidária ou subsidiária, por 
qualquer despesa decorrente da utilização e ocupação do imóvel pela família atendida pelo Benefício Even-
tual por Calamidade Pública mediante Aluguel Social. 
§1º - O beneficiário deve arcar com as despesas referentes à água, luz, bem como promover reparos ne-
cessários para a manutenção do imóvel nas condições em que foi recebido. 
Art. 27 - O valor do Auxílio Moradia será de até R$ 600,00 (seiscentos reais) podendo, esse valor, ser 
reajustado anualmente pelo IGP-M / FGV (índice Geral de Preços – Mercado, calculado e divulgado pela 
Fundação Getúlio Vargas), tendo como data-base a data da publicação de Decreto Municipal. 
Art. 28 - A partir da data de solicitação do benefício, a concessão do Benefício Eventual de Auxílio Moradia 
dar- se- á no prazo máximo de 30 (trinta) dias, desde que atendidos todos os requisitos dispostos neste 
Decreto. 
Art. 29 - O repasse mensal do Auxílio será efetuado com base na data de seu requerimento pelo benefici-
ário. 
Art. 30 - O Benefício Eventual de Auxílio Moradia será cancelado quando: 
I - o beneficiário deixar de morar no município; 
II - adquirir imóvel próprio; 
III - utilizar o imóvel para fins ilícitos ou uso, exclusivamente, não residencial. 
IV- superar as situações de vulnerabilidade em qualquer tempo; 
Parágrafo único: O beneficiário que perder o Benefício Eventual por Calamidade Pública mediante Aluguel 
Social por qualquer dos motivos referidos nos incisos deste artigo não poderá ser novamente beneficiário 
pelo prazo de 02 (dois) anos. 
Art. 31 - Os beneficiários do Benefício Eventual de Auxílio Moradia contemplados com unidades habitacio-
nais, caso se instaure um programa de habitação no município, e que vierem delas se desfazer, seja por 
venda, troca, abandono do imóvel ou qualquer forma de alienação, não poderão requerer novamente o 
benefício do Aluguel Social. 
Art. 32 - Entende-se por outros Benefícios Eventuais as ações emergenciais de caráter transitório em forma 
de bens materiais para reposição de perdas com finalidade de atender às vítimas de calamidade pública, 
de modo a reconstruir a autonomia dos beneficiários através da redução da vulnerabilidade e dos impactos 
decorrentes de riscos sociais. 
Art. 33- Enquadram-se na hipótese do Art. 32 deste Decreto a entrega de bens e/ou serviços que atendam 

a necessidade emergencial, em parceria com a defesa civil. 
Art. 34 - Caberá ao Órgão Gestor da Política de Assistência Social do Município: 
I - a coordenação geral, a operacionalização, o acompanhamento, a avaliação da prestação dos be-
nefícios eventuais, bem como o seu financiamento; 
II - a realização de diagnóstico e monitoramento da demanda para constante ampliação da concessão 
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5Atividade 08.243.0205.2.063 – Projetos com recursos do FMDCA  
Elemento de Despesa – 3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – 
pessoa jurídica
Ficha nº 353..............................................................          R$      435.000,00
TOTAL.....................................................................................................................  R$    1.235.000,00
Art. 3°. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 08 de setembro de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

JURACY LOPES CAMARA - Diretor do Departamento Municipal de Finanças
Registrado e Publicado na Prefeitura em 08/09/2020

D E C R E T O Nº 2.122, DE 17 DE SETEMBRO DE 2020.
Estabelece limitação de empenho e movimentação financeira no âmbito dos Órgãos do Poder Exe-
cutivo Municipal e dá outras providências. 

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito de Alumínio, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município, com fundamento no disposto no art. 9º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000 e art. 7º da Lei Municipal nº 2.050 de 29 de junho de 2020 – Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
CONSIDERANDO a necessidade de atendimento e manutenção do equilíbrio financeiro entre as receitas 
e as despesas, na forma estabelecida no art. 1º, da Lei de Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a 
Lei de Responsabilidade Fiscal, com condições básicas para a Regularização da gestão fiscal; CONSIDE-
RANDO o disposto no art. 9º, da Lei de Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que preconiza sobre 
a limitação de empenho e movimentação financeira, quando constatado que a realização da receita poderá 
não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de 
Metas Fiscais; CONSIDERANDO o disposto no art. 7º da  Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício 
financeiro de 2020, que determina sobre critérios e formas para limitação de empenho; CONSIDERANDO 
a necessidade da limitação de empenho e movimentação financeira das despesas do orçamento municipal 
2020, com o objetivo de manter, na execução orçamentária, o equilíbrio das contas públicas e o cumpri-
mento das metas fiscais estabelecidas para o exercício financeiro; CONSIDERANDO as frustrações de 
arrecadação constatadas no 2º bimestre do exercício, D E C R E T A:
Art. 1º   Para fins de limitação de empenho e de movimentação financeira, fica o Poder Executivo Municipal 
autorizado a limitar empenhos e a contingenciar no orçamento o valor de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões 
de reais) do saldo atualizado das dotações orçamentárias correspondentes às despesas de custeio e de 
investimentos, tendo como a fonte tesouro e as demais fontes vinculadas de acordo com a arrecadação.
Parágrafo único. A limitação prevista neste artigo não alcança as despesas com pessoal e encargos sociais, 
as destinadas ao pagamento de serviços da dívida, processos judiciais, despesas decorrentes de obriga-
ções constitucionais, salvo no que excederem respectivamente ao limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
fixado pelo art. 212, da Constituição Federal, na manutenção e desenvolvimento    do ensino e o limite de 
15% (quinze por cento) fixado pelo art. 77, do ato das disposições constitucionais transitórias, em ações e 
serviços públicos de saúde, emendas impositivas destinadas à saúde e outras despesas de caráter obriga-
tório, bem como aquelas cujas fontes de recursos que apresentem disponibilidade financeira e a execução 
da despesa e a utilização do recurso devam ocorrer dentro do exercício.
Art. 2º  Fica o Departamento de Finanças autorizado a bloquear, contingenciar e recontingenciar saldos 
disponíveis, inclusive as dotações de origem de leis de alterações do orçamento municipal, visando o equi-
líbrio orçamentário/financeiro.
Art. 3º  Fica expressamente determinado aos Diretores de Departamentos Municipais à estrita observação 
e cumprimento das disposições contidas no presente Decreto.
Parágrafo único. Ficará sob a responsabilidade pessoal dos Diretores de Departamentos Municipais a prá-
tica ou autorização de ato ou despesa em desacordo com o estabelecido neste Decreto.
Art. 4º  Valor definido pelo art. 1º deste Decreto poderá ser revisto a critério do Departamento Municipal de 
Finanças, se houver alteração significativa no ingresso das receitas dos referidos recursos em relação à 
arrecadação estabelecida para o Exercício.
Art. 5º  As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 6º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e terá sua vigência até 31 de dezembro de 
2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 17 de setembro de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

JURACY LOPES CÂMARA - Diretor do Departamento Municipal de Finanças
Registrado e Publicado na Prefeitura em 17/09/2020.

D E C R E T O Nº 2.123, DE 17 DE SETEMBRO 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, 
D E C R E T A :
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:

dos benefícios eventuais; e 
III - expedir as instruções e instituir formulários e modelos de documentos necessários à operacionalização 
dos benefícios eventuais. 
Parágrafo único: a operacionalização dos benefícios poderá ser realizada mediante parceria seguindo cri-
térios de chamamento público conforme lei 13.019/14 que trata do estabelecimento o regime jurídico das 
parcerias entre a administração pública e sociedade civil. 
Art. 35 - As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, 
previstas na Unidade Orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social, em cada exercício financeiro. 
Art. 36 - A atualização dos dados cadastrais da família no Cadastro Único deverá ocorrer anualmente, ou a 
qualquer tempo, a pedido da equipe técnica que atende o indivíduo e/ ou grupo familiar. 
Art. 37 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, em 28 de agosto de 2020

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

LILIANE CONCEIÇÃO DE ALMEIDA - Diretora do Departamento Municipal de Desenvolvimento Social
Registrado e Publicado na Prefeitura em 28/08/2020

D E C R E T O  Nº 2.119, DE 08 DE SETEMBRO 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$ 1.235.000,00 
(um milhão duzentos e trinta e cinco mil reais), suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente: 
02.00.00   - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO  
02.05.00   - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                           
02.05.01   - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS                           
Atividade: 04.122.0102.2.012 – Manutenção das Atividades da Diretoria do Departamento de Administra-
ção                                                                                                                                      
Elemento de Despesa – 3.1.90.11.00 – Vencimentos e vantagens fixas – Pessoa Civil
Ficha nº 56....................................................................................................................      R$ 400.000,00
Elemento de Despesa – 3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais
Ficha nº 61....................................................................................................................    R$     70.000,00     
Atividade: 04.122.0102.2.018 – Manutenção das Atividades da Divisão de Informáti-
ca                                                                                                                                      
Elemento de Despesa – 3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais
Ficha nº 65....................................................................................................................      R$   10.000,00
02.00.00  - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO  
02.10.00  - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                           
02.10.01  - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS                           
Atividade: 18.541.0203.2.019 – Manutenção da Unidade                                                                                                                                      
Elemento de Despesa – 3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais
Ficha nº 159..................................................................................................................      R$   20.000,00
02.00.00  - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO  
02.12.00  - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER                           
02.12.01  - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS    
Atividade: 27.812.0203.2.019 – Manutenção da Unidade                                                                                                                                      
Elemento de Despesa – 3.1.90.11.00 – Vencimentos e vantagens fixas – Pessoa Civil
Ficha nº 231..................................................................................................................      R$   40.000,00
Elemento de Despesa – 3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais
Ficha nº 232..................................................................................................................    R$     10.000,00    
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO  
02.14.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE                           
02.14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA                           
Atividade: 10.301.0204.2.019 – Manutenção da Unidade                                                                                                                                      
Elemento de Despesa – 3.1.90.11.00 – Vencimentos e vantagens fixas – Pessoa Civil
Ficha nº 253....................................................................................................................      R$ 80.000,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO  
02.14.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE                           
02.14.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PRONTO ATENDIMENTO                           
Atividade: 10.302.0204.2.019 – Manutenção da Unidade                                                                                                                                      
Elemento de Despesa – 3.1.90.11.00 – Vencimentos e vantagens fixas – Pessoa Civil
Ficha nº 263..................................................................................................................      R$ 480.000,00
Elemento de Despesa – 3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais
Ficha nº 264.................................................................................................................    R$   110.000,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO  
02.14.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE                           
02.14.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA                           
Atividade: 10.304.0204.2.019 – Manutenção da Unidade                                                                                                                                      
Elemento de Despesa – 3.1.90.11.00 – Vencimentos e vantagens fixas – Pessoa Civil
Ficha nº 280....................................................................................................................  R$     15.000,00
TOTAL.....................................................................................................................  R$    1.235.000,00
Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes da redução das se-
guintes dotações 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: 15.451.0206.1.034 – Implantação de Infra estrutura para zona industrial   
Elemento de Despesa – 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
Ficha nº 131...........................................................................................................         R$       800.000,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO  
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                          
02.15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE            
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6 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: Rogério Nicácio C 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 agosto de 2020:
Presidente: Maria Marta Martins Ferreira
Vice-Presidente: Renata Soares Santos e Silva
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, 17 de setembro 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 17/09/2020.

D E C R E T O Nº 2.124 DE 17 DE SETEMBRO DE 2020.
ALTERA A COMISSÃO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO DO PROJETO 
ESTADUAL DO LEITE “VIVA LEITE” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, D E C R E T A: 
Art. 1º Fica alterada a representatividade suplente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente na comissão para acompanhamento das atividades do convênio no município de Alumínio no 
PROJETO ESTADUAL DO LEITE “VIVALEITE”, desenvolvido por meio de convênio entre a Prefeitura Mu-
nicipal de Alumínio e a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, conforme disposto 
no Decreto nº 44.569, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1.999 e alterações posteriores, ficando as representati-
vidades como abaixo indicado:
I- Luciano José Amaral Ribeiro – RG. 18.666.111-3 – SSP/SP – representante da Secretaria de Desenvol-
vimento Social do Estado de São Paulo;
Suplente: Sandra Regina Ferreira de Lara – RG: 3.706.933-7
II- Fernanda Chanes Martins Estrada – RG nº 33.129.770-X–SSP/SP, representante da Prefeitura Municipal 
na Área da Saúde;
Suplente: Ana Silvia Pereira Miranda – RG: 55.803.539-5 –SSP/SP
III- Bruno de Arruda Cunha – RG. 43.528.558-0 – SSP/SP, representante do Conselho Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente.
Suplente: Ítalo Rânifer Sampaio Baptista – RG: 41.795.250-8-SSP/SP
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 17 de setembro de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

LILIANE CONCEIÇÃO DE ALMEIDA - Diretora do Departamento Municipal de Desenvolvimento Social
Registrado e Publicado na Prefeitura em 17/09/2020.

D E C R E T O  Nº 2.125, DE 25 DE SETEMBRO DE 2020
"COMPLEMENTA O DECRETO Nº 2.115, DE 28 DE AGOSTO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE 
A SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS NO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO E SUBSTITUIÇÃO 
DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PRESENCIAIS PELA MODALIDADE REMOTA (NÃO PRE-
SENCIAIS) PARA O ANO LETIVO DE 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica do Município; D E C R E T A :
Art. 1º Fica autorizada, em caráter excepcional, a substituição das aulas presenciais, da Classe 
Descentralizada da ETEC de São Roque no município de Alumínio, por atividades letivas e peda-
gógicas que utilizem recursos educacionais digitais, tecnologias de informação e comunicação ou 
outros meios afins, e atividades em regime domiciliar para o ano letivo de 2020, conforme prevê o § 
4º, do inciso IV, do art. 32, da Lei 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ficando 
suspensas as aulas presenciais.
Art. 2º Será de responsabilidade da instituição escolar, a definição dos conteúdos a serem aplica-
dos, das ferramentas a serem utilizadas, bem como as formas de avaliação e registros, para fins 
de funcionamento da Educação Remota no ano letivo de 2020, compondo assim o total de horas 
estabelecido na legislação vigente para alunos e professores.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em con-
trário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, em 25 de setembro 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 25 de setembro de 2020

D E C R E T O Nº 2.126 DE 24 DE SETEMBRO DE 2020.

REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA LEI FEDERAL DE 
EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, REGULAMEN-
TADA PELO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 10.464 DE 17 DE AGOSTO DE 2020;  CRIA E NO-
MEIA COMITE MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  PARA O MUNICÍPIO DE 
ALUMÍNIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, D E C R E TA:
Art. 1º - Fica regulamentada os meios e critérios para a destinação à Alumínio, dos recursos prove-
nientes da Lei Federal nº 14017/2020 Aldir Blanc, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas 
ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decre-
to Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.
Art. 2º - O recurso destinado a Alumínio, provenientes da Lei supracitada será de R$ 155.273,23 
(cento e cinquenta cinco mil duzentos e setenta e três reais e vinte e três centavos), que terá seu 
repasse realizado pela Plataforma de Transferências de recursos da União, Mais Brasil, e será gerido 
pela Prefeitura Municipal de Alumínio, através do Departamento Municipal de Cultura.
Art. 3º - Os inscritos no cadastro municipal, previstos no § 1º do art. 7º da Lei 14.017/2020, deverão 
ter suas inscrições homologadas pelo Departamento Municipal de Cultura. 
§ 1º - a participação no inciso II da Lei Federal 14.017/2020 fica condicionada aos espaços inscritos 
no cadastro municipal de cultura ou outros cadastros previstos na lei, com inscrições devidamente 
homologadas e número de registro.
§ 2º - O Departamento Municipal de Cultura, deverá obrigatoriamente verificar a elegibilidade dos 
inscritos no Cadastro Municipal de Espaços Culturais, por meio de consulta prévia a base de dados 
em âmbito federal disponibilizada pelo Ministério do Turismo conforme o § 5º do Art. 2 do Decreto 
Presidencial nº 10.464 de 17 de agosto de 2020, no caso dos cadastros que solicitarem recursos do 
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020.
Art. 4º - Os projetos inscritos no Edital que destinará os recursos provenientes do inciso III, Art. 2º 
da Lei Federal 14017/2020 deverão ser analisado por um Comissão Técnica Avaliadora composta 
por: 
I – (01) Funcionário do Departamento de Cultura; 
II – (01) Técnico Qualificado 
§ 1º - Os membros da Comissão Técnica Avaliadora não poderão pleitear os recursos da lei Aldir 
Blanc.  
Art.5º -  Os recursos provenientes da União, com o montante especificado no Art.2º do presente 
Decreto serão distribuídos, conforme Inciso II, do Art. 2º da Lei Federal Aldir Blanc 14017/2020, da 
seguinte maneira: 
“Inciso II - subsídio mensal para manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e 
pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que 
tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social;”
Art.6º -  Caso não haja inscrição, demanda ou que o valor destinado para ações do Inciso II, do Art. 
2º da Lei Federal Aldir Blanc 140.17/2020 não seja utilizado em sua totalidade, poderá ser realizado 
o remanejamento dos recursos restantes para outros Editais da Lei Aldir Blanc ou vice-versa.
Art. 7º - Se a Prefeitura Municipal optar pela aplicação do Inciso II da Lei Federal 14.017/2020, deve-
rá realizar mediante um Chamamento Público específico dos espaços culturais, entidades da cultura 
sem fins lucrativos, organizações comunitárias da cultura, cooperativas culturais e micro e pequenas 
empresas culturais.
Parágrafo único: Os recursos destes Inciso serão distribuídos conforme o Art. 7º da Lei Federal Aldir 
Blanc 14.017/2020 e poderão serem pagos em parcela única ou de forma parcelada e retroativa a 
contar do mês de publicação do Decreto Presidencial nº 10.464 /2020.
Art. 8º - As organizações que pleitearem o subsídio do Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 deverão 
comprovar: 
I.Enquadramento como MEI, ME, Eireli ou EPP dentro do Simples Nacional, sendo vedado o subsí-
dio a empresas de capital aberto ou enquadradas no Lucro Real;
II.No caso de organizações sem fins lucrativos, são dispensadas da apresentação do item I.
III.No caso de organizações sem personalidade jurídica, são dispensadas da apresentação dos itens 
I, IV e V; 
IV.Certificado de Condição de Microempreendedor Individual, Contrato social e/ou Estatuto onde 
conste no objeto o caráter cultural e/ou artístico do empreendimento; 
V.Comprovante de CNPJ onde conste como CNAE principal ou secundário pelo menos um dos CNA-
Es listados no Anexo I, no caso da ME, Eireli ou EPP.
VI.No caso da Pessoa Jurídica com fins lucrativos que se enquadre como Espaço Cultural, mas que 
não possua nenhum dos CNAEs relativo a atividades culturais, deverá ser feita a sua comprovação 
através do envio de matérias de imprensa com pelo menos 2 anos, que demonstrem regularidade de 
apresentações culturais estritamente autorais; ou prints de redes sociais com divulgação de eventos 
culturais autorais, com pelo menos 2 anos; ou outro tipo de comprovação de atividades 
regulares até o início da pandemia.
Art. 9 - Será VEDADO o benefício a Pessoas Jurídicas que tenham apresentações culturais somente 
como música ambiente;
Art. 10 - Coletivos culturais de comunidades tradicionais e/ou de expressões de cultura popular, 
pontos de cultura e espaços ou grupos culturais que não possuam personalidade jurídica formal não 
poderão ser impedidos de receber o subsídio, devendo para tal comprovar sua existência por no mí-
nimo (02) dois anos através de auto declaração que deve ser acompanhada por dois dos seguintes 
documentos a serem anexados (link, print ou digitalizado) no momento do chamamento:
I.Matérias de imprensa, vídeos, fotografias ou redes sociais;
II.Pelo menos 02 (duas) cartas de apoio emitidas por Pontos de Cultura, instituições públicas, pri-
vadas, ou coletivos culturais relacionadas com arte, cultura, educação ou desenvolvimento comuni-

tário, que atestem a existência da entidade ou coletivo cultural, sob penas da Lei em caso de 
falsas declarações;
III.Notas Fiscais e/ou contratos que comprovem a contratação dos coletivos (quando aplicável); 
IV.Caso a entidade ou coletivo apresente o certificado de Ponto de Cultura ou certificado de 
comunidade tradicional, fica dispensada da apresentação dos itens I, II. e III; 
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§ 1º - Para os espaços culturais mencionados no item III, será necessário que uma Pessoa Física 
represente o coletivo, sendo que deverá ser entregue uma declaração de representação, juntamente 
com uma carta aval que comprove sua nomeação.
§ 2° - A Pessoa Física que representar a organização não poderá ser prejudicada nem lhe ser vetada 
a participação em ações do inciso III da Lei Federal 14.017/2020. 
Art. 11 - A distribuição dos valores do Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 obedecerá aos critérios:
I. Impacto econômico; 
II. Tempo de existência;
III. Número de trabalhadoras/es e/ou colaboradoras/res; 
IV. Diversidade cultural;
V. Alcance social e geográfico.
Parágrafo único: o Escalonamento e critérios de escolha dos valores de recursos, bem como quanti-
dade de parcelas será decidido em Chamamento Público próprio.  
Art. 12 - Os recursos provenientes da União, com o montante especificado no Art.2º, deste Decreto 
serão distribuídos, conforme Inciso III, do Art. 2º da Lei Federal Aldir Blanc 14017/2020, da seguinte 
maneira: 
“Inciso III - editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor 
cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de 
cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia soli-
dária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades 
artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes 
sociais e outras plataformas digitais.”
Parágrafo Único - o montante que será destinado ao inciso III da Lei Federal 14.017/2020 será dis-
tribuído através de prêmios.
Art. 13 - O benefício da renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, 
garantida pelo Inciso I, do artigo segundo da Lei 14.017-2020, será pago pelo Governo do Estado 
conforme Decreto Presidencial nº 10.464 de 17 de agosto de 2020.
Art. 14 - O Departamento Municipal de Cultura e o Comitê Municipal fará a realização de uma au-
diência pública para apresentação do relatório parcial de gestão dos recursos da Lei Aldir Blanc e 
prestações de contas até 20 de dezembro de 2020.
Art. 15 - O Relatório Parcial deverá ser publicado nos meios de comunicações oficiais da Prefeitura 
Municipal de Alumínio. 
Art. 16 A Prefeitura Municipal de Alumínio disponibilizará em seu site oficial um espaço exclusivo para 
publicação de todos atos oficiais e informativos referentes a Lei Aldir Blanc 14.017/2020.
Art. 17 - No caso de saldo remanescendo dos recursos, a devolução deverá respeitar os termos do 
Capítulo VII, Art. 15 do Decreto Presidencial nº 10.464 de 17 de agosto de 2020. 
Art. 18 - Fica criado o COMITE MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI AL-
DIR BLANC, competindo-lhe promover o diálogo com trabalhadores, empresas, grupos, entidades, 
coletivos e a comunidade artística do Município, em especial os menos assistidos, e a construção de 
bases comuns para editais e cadastros necessários à sua plena execução, e especialmente:
I - buscar informações e realizar tratativas necessárias com os órgãos do governo federal e do go-
verno estadual responsáveis pela descentralização dos recursos;
II - acompanhar e subsidiar os processos e as providências indicadas no parágrafo único do artigo 
1º deste decreto;
III - acompanhar as etapas de transferência direta dos recursos do governo federal para o Município;
IV - fiscalizar a execução dos recursos transferidos;
Art. 19 - O Comitê Municipal será composto pelos seguintes integrantes titulares e suplentes abaixo 
indicados:
I – Representantes do Departamento Municipal de Cultura;
Titular: Fernando Kitagawa – CPF nº 164.298.538-45
Suplente: Andréa Peinado – CPF nº 089.004.578-02
III - Representantes do Departamento Municipal de Negócios Jurídicos;
Titular: Flávio Fernando Constant da Silva – CPF nº 294.646.608-64
Suplente: Glaucia Gomes de Almeida – CPF 276.234.338-06 
IV - Representantes do Departamento Municipal de Finanças;
Titular: Rogério Nicácio Caetano CPF nº 279.761.884-30
Suplente: Débora Fernanda da Silva de Oliveira - CPF nº 370.482.408-90
VI – Representantes da sociedade civil que sejam artistas residentes no município, indicados pelo 
Departamento de Cultura.
Titular:Marc Georges Louis Aygadoux – CPF nº 852.735.038-68
           Suplente: Álvaro Canto de Campos – CPF nº 263.987.038-63
Art. 20 - São impedidos de integrar o comitê:
I - Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do Prefeito e do Vice-Prefeito 
e dos Secretários do Município;
II - Tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem servi-
ços relacionados à administração ou controle interno dos recursos advindos da Lei Aldir Blanc, bem 
como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, desses profissionais;
III – Os detentores da representação da Sociedade Civil não poderão ocupar cargos na Prefeitura 
Municipal de Alumínio. 
Art. 21 - Os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais mensais, atualizados, relativos aos 
recursos repassados e recebidos pelos entes federados relativos à Lei Aldir Blanc, assim como os 
referentes às despesas realizadas, computador pelo Gestor de Cultura, deverão ficar permanen-
temente à disposição do comitê de que cuida a lei, bem como dos órgãos federais e estaduais de 
controle interno e externo, e ser-lhes-á dada ampla publicidade, inclusive por meio eletrônico.
Art. 22º - O Departamento Municipal de Cultura poderá expedir portaria para complementar, escla-
recer e orientar a execução da Lei Federal nº 14.017 de 2020, inclusive no tocante à forma de 
execução de seu artigo 2º.
Art. 23 - Nenhum membro do comitê poderá integrar a Comissão de Avaliação de Projetos e 
Espaços Culturais.
Art. 24 - O Poder Executivo, por meio da Departamento Municipal de Cultura, executará direta-

mente os recursos de que trata o artigo 1º da Lei Federal nº 14.017, 
de 29 de junho de 2020, mediante programas que contemplem to-
das as hipóteses enumeradas no artigo 2º da referida lei.
Parágrafo único - O Departamento Municipal de Cultura, com o au-
xílio do Comitê Municipal e dos demais órgãos municipais competentes, deverá providenciar os 
meios administrativos e operacionais para o recebimento direto e a execução do valor integral a ser 
destinado ao Município, nos termos do artigo 3º da Lei Federal nº 14.017, de 2020.
Art. 25 - Os casos omissos serão dirimidos pelo Comitê Municipal.
Art. 26 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 24 de setembro de 2020.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

FERNANDO  KITAGAWA- Diretor do Departamento Municipal de Cultura
Registrado e Publicado na Prefeitura em 24/09/2020.

AUTO DE EMBARGO Nº 006/2020

O Departamento Municipal de Planejamento e Obras, da Prefeitura Municipal de Alumínio, torna 
público que se encontra embargada uma construção na Rua José Remonte, lote 26, quadra H, Vila 
Alpha, cadastrado sob o nº 222.62.93.0244.001.2, por não possuir devida licença, ou seja, Alvará 
de Construção.
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO, 24 de setembro de 2020.  

Diretor do Departamento Municipal de Planejamento e Obras

RESOLUÇÃO CMDHCA N°. 08 , DE 25 DE SETEMBRO DE 2020.
Dispõe sobre a abertura de Chamamento Público para celebração de parceria do CMDHCA 
por meio do Departamento de Desenvolvimento Social com organizações da sociedade civil 
para concorrer ao edital programa Votorantim pela infância e adolescência – campanha VIA 
solidária 2020.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDHCA - Alu-
mínio SP, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Federal nº 8.069 de 13 de Julho de 
1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e suas alterações, na Lei Municipal nº. 123, de 
28 de Junho de 1994, alterada pela Lei N° 1.780 de 12 de Maio de 2015. CONSIDERANDO o dispos-
to no art. 14, IV da Lei Municipal nº 1.780/2015 sobre a competência do CMDHCA de "deliberar sobre 
a destinação dos recursos financeiros do FMDHCA"; CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.019 de 
31 de julho de 2014 que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e 
as organizações da sociedade civil; CONSIDERANDO Art. 6º, Capítulo II, Seção I Disposições gerais 
do Decreto Municipal nº 1.889, de 16 de março de 2018 que dispõe sobre regras e procedimentos do 
regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública municipal e as organizações 
da sociedade civil de que trata a Lei Federal nº 13.019/14. 
RESOLVE: 
Art. 1º- APROVAR, a abertura de Chamamento Público para seleção de propostas de ações, servi-
ços, programas ou projetos que contribuam para a garantia dos direitos das crianças e dos adoles-
centes, executados por organizações da sociedade civil - OSC, inscritas no Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, para concorrer ao edital programa Votorantim pela 
infância e adolescência – campanha VIA solidária 2020.  
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.   

Alumínio, 29 de setembro de 2020.

Maria Marta Martins Ferreira - Presidente CMDCA

A U D I Ê N C I A      P Ú B L I C A Nº 08/2020

A Prefeitura Municipal de Alumínio, por meio do Departamento Municipal de Finanças comunica 
a todos, que no próximo dia 08 de outubro de 2020, às 15:00 horas (quinze horas), irá realizar 
no Auditório “Paulo Berger” da Prefeitura Municipal de Alumínio, situado a Avenida Eng. Antonio 
de Castro Figueroa, nº 100, Vila Santa Luzia, a Audiência Pública para apresentação das metas 
fiscais do 2º quadrimestre de 2020. Esclarecemos que a entrada será restrita, para não haver 
aglomeração em virtude das medidas de enfrentamento a pandemia do Covid 19. 

Alumínio, 28 de setembro de 2020. 

JURACY LOPES CÂMARA 
Diretor do Departamento Municipal de Finanças
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144ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA
DE 28 DE Setembro DE 2020 ÀS 18:00 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO DA DELEGACIA
VICE-PRESIDENTE: PROFª. MEIRE BARBOSA
SECRETÁRIOS: ENIVALDO, GERALDO ATLETA E BEN-
GALA 
VEREADORES PRESENTES: BETO, RENATINHO WATA-
NABE E EDMO BOFETE
Ausente: Dr. Alexandre Amaral 

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO:
- Recebimento das respostas dos requerimentos nºs 381, 
382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390 e 391 de 2020 
que estarão disponíveis no portal de transparência da Câ-
mara

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES 
VEREADORES:

Requerimentos
- Aprovados os requerimentos nºs 438, 439, 440, 441 , 442 
e 443 de 2020

ORDEM DO DIA
- Adiada a Discussão única do PROJETO DE LEI Nº 27, DE 
1º DE JULHO DE 2020 que “Dispõe sobre a preservação 
do Patrimônio Histórico, Cultural e Natural do Município de 
Alumínio, cria o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural 
e institui o Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cul-
tural de Alumínio.” (pauta trancada)
- Prejudicada a Discussão única da emenda nº 01/2020 ao 
PROJETO DE LEI Nº 27, DE 1º DE JULHO DE 2020 que 
“Dispõe sobre a preservação do Patrimônio Histórico, Cul-
tural e Natural do Município de Alumínio, cria o Conselho 
Municipal do Patrimônio Cultural e institui o Fundo Mu-
nicipal de Proteção do Patrimônio Cultural de Alumínio.” 
(tranca a pauta)
- Prejudicada a Discussão única do PROJETO DE LEI Nº 

29/2020 que dispõe sobre autorização 
para abertura de crédito adicional suple-
mentar
- Prejudicada a Discussão única do projeto de lei nº 30/2020 
que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adi-
cional suplementar
- Prejudicada a Discussão única da Moção nº 04/2020.
- Prejudicada a Discussão única da Moção nº 05/2020.

143ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA
DE 21 DE Setembro DE 2020 ÀS 18:00 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO DA DELEGACIA
VICE-PRESIDENTE: PROFª. MEIRE BARBOSA
SECRETÁRIOS: ENIVALDO, GERALDO ATLETA E BEN-
GALA 
VEREADORES PRESENTES: DR. ALEXANDRE AMA-
RAL, BETO,  RENATINHO WATANABE E EDMO BOFETE 

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO:
- Recebimento das respostas dos requerimentos nºs 358, 
359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 
371, 372, 373, 374, 375, 376,377,378, 379 e 380 de 2020 que 
estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES 
VEREADORES:
- Recebimento da EMENDA Nº  01 /2020 AO PROJETO DE 
LEI Nº 27/2020, DE AUTORIA DO EXECUTIVO, QUE DIS-
PÕE SOBRE A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓ-
RICO, CULTURAL E NATURAL DO MUNICÍPIO DE ALUMÍ-
NIO, CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL E INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DO PATRI-
MÔNIO CULTURAL DE ALUMÍNIO
- Recebimento da Moção nº 04/2020 de apelo para a rejei-
ção da proposta de reforma administrativa encaminhada pelo 
Presidente da República ao Congresso Nacional.
- Recebimento da moção nº 05/2020 de Aplauso à atleta Ro-
seli Santos Campos Souza, ROSE LOIRA por se tornar a 
primeira ULTRAMARATONISTA do município de Alumínio.

Requerimentos
- Aprovação dos requerimentos nºs 421, 422, 423, 424, 425, 
426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436 e 437 
de 2020.
                                             
ORDEM DO DIA
- Pauta trancada até a apreciação do projeto de lei 27/2020 
que foi adiado por três sessões

ASSISTA AS 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


