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D E C R E T O Nº 2.159, DE 04 DE JANEIRO DE 2021. 
ESTABELECE AS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 

2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS;    
   

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições que lhe são 
conferidas, 

D E C R E T A :
Art. 1°   Ficam estabelecidas as metas bimestrais de arrecadação para o  exercício de 2021, constantes 
do anexo que integra este Decreto, para a execução do Orçamento do Município, aprovado pela Lei Munici-
pal n° 2.127, de 24 de novembro de 2020.
Art. 2° As metas bimestrais de arrecadação de que trata este Decreto contém, ainda, discriminação de 
medidas de combate à evasão e sonegação.
Art. 3°  As metas bimestrais  de arrecadação serão avaliadas no encerramento de cada bimestre, e 
poderão ser alteradas no curso da execução orçamentária do exercício de 2021, para a sua adequação de 
acordo com o comportamento da receita geral do Município, procedendo-se, quando cabível, a limitação de 
empenhos e movimentação financeira, conforme previsto no artigo 9°  da Lei Complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 e nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 4°  Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

        PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 04 de janeiro de 2021.
ANTONIO PIASSENTINI

Prefeito Municipal

LAVERIO RUSSO JUNIOR 
Diretor do Departamento Municipal de Finanças

Registrado e Publicado na Prefeitura em 04/01/2021.
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R E S O L V E

DECRETOSDECRETOS

                                         
                                    

MEDIDAS DE COMBATE A EVASÃO E A SONEGAÇÃO  
1 - Cobrança administrativa dos créditos tributários e não tributários inscritos ou não em Dívida Ativa e emissão de 
Certidão Executiva
2 - Monitoramento de setores específicos e representativos na receita tributária municipal  
3 - Aperfeiçoamento constante e contínuo do cadastro mobiliário municipal   
4 - Revisão cadastral dos contribuintes      
5 - Treinamento e capacitação de servidores visando aumentar as condições de fiscalização e arrecadação de tributos 
 
6 - Elaboração de ato legal convocando os contribuintes inscritos na dívida ativa para saldarem seus débitos com 
isenção de acréscimos legais

D E C R E T O Nº 2.160, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
 

ESTABELECE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOL-
SO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições que lhe são conferidas, 

D E C R E T A 

Art. 1°  Ficam estabelecidos a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, de recei-
tas e despesas para o exercício de 2021, constantes dos Anexos I e II, deste Decreto, para a execução do Orçamento 
do Município, aprovado pela Lei Municipal n° 2.127 de 24 de novembro de 2020.
§  1° Considera-se a programação financeira, a distribuição de dotações fixadas no orçamento, em função da expecta-
tiva de receita para o exercício de 2021.
§   2°   Considera-se o cronograma de desembolso, o instrumento de planejamento que permite a execução de despe-
sa, de  acordo com o efetivo ingresso das receitas. 
Art. 2° A presente programação financeira, bem como, o cronograma de desembolso serão avaliados mensalmente, e 
poderão ser alterados no curso da execução orçamentária do exercício de 2021, para sua adequação de acordo com o 
comportamento da receita geral do Município.

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

        PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 04 de janeiro de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

LAVERIO RUSSO JUNIOR 
Diretor do Departamento Municipal de Finanças

Registrado e Publicado na Prefeitura em 04/01/2021.
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ExpedienteExpediente

D E C R E T O Nº 2.161 DE 11 DE JANEIRO DE 2.021. 
DISPÕE SOBRE O RETORNO DA FASE AMARELA PARA A FASE LARANJA DO PLANO DE COMBATE AO NOVO 

CORONAVÍRUS , E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município; e;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro 2020, que dispõe sobre medidas para enfren-
tamento da pandemia do Coronavírus;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 2.062, de 21 de março de 2020, que reconheceu o estado de 
calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19;
CONSIDERANDO o aumento de casos positivados para COVID-19 no Município de Alumínio e a fundamentação 
técnica apresentada pelo Governador do Estado de São Paulo na sexta-feira, 08.01.2021, no qual todo o Estado de 
São Paulo regrediu para a FASE LARANJA do plano de combate ao novo coronavírus, algumas cidades, entre elas a 
região de SOROCABA;  

D E C R E T A 
Art. 1º - Ficam fi xadas até 05 de fevereiro de 2021, as regras básicas de suspensão e de fl exibilização das atividades 
comerciais, industriais e prestadores de serviço no âmbito do Município de Alumínio, conforme o Plano São Paulo, nos 
termos do art. 7º do Decreto Estadual nº: 64.994/2020, na forma a seguir descriminada: 
Parágrafo único: Conforme determinado no Decreto Estadual nº: 64.994/2020, o Chefe do Poder Executivo, poderá au-
torizar, mediante ato fundamentado, a retomada gradual do atendimento presencial ao público de serviços e atividades 
não essenciais, de forma suplementar, restringindo, mas nunca fl exibilizando acima do permitido pelo Plano de São 
Paulo.
Art. 2º - Para o fi m de que cuida o artigo 1º e Parágrafo Único deste decreto, fi cam liberadas a fl exibilização das 
atividades não essenciais nas seguintes áreas comerciais, industriais e prestadores de serviço no âmbito do Município 
de Alumínio conforme abaixo:
a) RESTAURANTES, PIZZARIAS E SIMILARES:  jornada contínua ou fracionada, respeitando o limite de 8 horas 
diárias, desde que o encerramento dos serviços ocorra até as 20 horas, com 40% de capacidade, com mesas na área 
externa e interna (desde que arejadas) e respeitando o distanciamento social; continua permitido o atendimento por 
delivery e retirada na porta, evitando aglomerações. Porém estes estabelecimentos que exerçam também atividades 
similares à bares, fi cam impedidas de atuarem como Bares.
b) ACADEMIAS DE ESPORTES DE TODAS AS MODALIDADES, INCLUSIVE, ACADEMIAS DE MUSCULAÇÃO, 
STUDIO FUNCIONAL E CROSSFIT, CENTROS DE GINÁSTICAS E CLUBES DE PRÁTICA DE ESPORTES:  jornada 
contínua ou fracionada, respeitando o limite de 8 horas diárias, desde que o fechamento do estabelecimento ocorra 
até as 20 horas, com 40% da capacidade e apenas para aulas individuais com agendamento prévio. Não é permitido 
esportes de contato ou coletivos;
c) LOJAS, COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTAS, CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS, LAVA-RÁPIDOS, ATIVI-
DADES IMOBILIÁRIAS E ESCRITÓRIOS: Funcionamento de segunda à sábado das 10h00 às 18h00, respeitando o 
limite de 8 horas diárias e 40% da capacidade de pessoas no interior do estabelecimento;
d) SALÕES DE BELEZA, BARBEIRO, CENTROS E CLÍNICAS DE ESTÉTICA:  jornada contínua ou fracionada, res-
peitando o limite de 8 horas diárias, desde que o fechamento do estabelecimento ocorra até as 20 horas, com 40% da 
capacidade, com agendamento prévio e atendimentos individuais. 
Parágrafo único. Os estabelecimentos referidos no Art. 2º deverão adotar as medidas de proteção e higienização es-
tabelecidas no artigo 5º deste Decreto e nos  Protocolos Sanitários do Plano de São Paulo, link: https://www.saopaulo.
sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/protocolo-intersetorial-v-09.pdf

Art. 3º - Fica totalmente suspenso no município, o funcionamento presencial em BARES e de eventos que gerem aglo-
meração tais como: casas noturnas, aluguel de chácaras de recreio e demais estabelecimentos dedicados à realização 
de festas, eventos ou recepções;
Art. 4º - O disposto no “caput” dos artigos 1º, 2º e 3º não se aplica a estabelecimentos que tenham por objeto ativida-
des essenciais, nos termos do Decreto nº: 10.282/2020, sem prejuízo da adoção das medidas estabelecidas no artigo 
5º deste Decreto e nos Protocolos Sanitários do Plano de São Paulo, link: https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/
uploads/2020/06/protocolo-intersetorial-v-09.pdf, na seguinte conformidade:

1- Alimentação: Supermercados, mercados e mercearias, padarias, açougues, hortifrútis, loja de produtos orgânicos, 
sendo proibido o consumo no local. (Padarias não poderão atuar como bares);
2- Saúde Animal: Casa de ração, clínicas veterinárias e pet shops.
3- Feiras Públicas Diurnas: Comércio de produtos exclusivamente hortifrutigranjeiros, pescados  e ‘secos e molhados’.  
4- Serviços de Saúde Humana: clínicas de serviços essenciais à saúde, consultórios médicos e odontológicos, clínicas 
de fi sioterapia, ótica e farmácias.
5- Veicular: postos de combustíveis, autopeças, ofi cinas mecânicas, auto elétricas, funilarias, borracharias e demais 
serviços essenciais à manutenção de veículos automotores; 
6- Serviços Financeiros: bancos, correspondentes bancários, casas lotéricas e estabelecimentos de conces-
são 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 promove-
rem a higienização dos veículos.

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 respeitando os limites de 8 horas diárias, com atendimen-
to 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.
§ 1º Os Supermercados, mercados e mercearias deverão adotar horário diferenciado aos idosos; a 
proibição da presença de mais de um membro da mesma família; e de menores de 12 anos no interior 
do estabelecimento, salvo se acompanhante de pessoa idosa ou com capacidade reduzida. 

§ 2º Fica restrito o atendimento presencial em todos os estabelecimentos até as 20 horas.
Art. 5º - Os estabelecimentos referidos nos artigos 2º e 4º deste Decreto, concomitante às medidas 
dos Protocolos Sanitários do Plano São Paulo, deverão adotar as seguintes medidas:
 I - intensifi car as ações de limpeza local e as ações de limpeza nos banheiros de uso comum, dispo-
nibilizando todo o material necessário a adequada higienização dos usuários, devendo ser higieni-
zados 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 fi nal 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 esque-
ma de revezamento, 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 autoridades de saúde e sanitária para todos os funcionários que exerçam atividades de atendi-
mento ao público.
Art. 6º- Em caso de descumprimento das normas deste Decreto, às Divisões de Tributação e Fisca-
lização e de Vigilância Sanitária, caberá a adoção dos seguintes procedimentos administrativos de 
fi scalização para cumprimento deste decreto: 
I – Notifi cação ao estabelecimento infrator;
II - Cassação do alvará de licença do estabelecimento notifi cado que desobedecer às medidas ora de-
cretadas, ou suspender os termos de permissão de uso (TPUs) concedidos a profi ssionais autônomos 
localizados em áreas de grande concentração de ambulantes.
III – Aplicação, cumulativa das penalidades de multa, interdição total ou parcial da atividade e cassa-
ção de alvará de localização e funcionamento previstas na Lei nº: 340, de 26 de junho de 1997, por 
eventuais descumprimentos; 
IV - Fiscalização do cumprimento das disposições deste decreto.
V – Encaminhamento da cópia da notifi cação, 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 Tributa-
ção e Fiscalização e a Vigilância Sanitária deverão utilizar de força da Polícia Militar.
Art. 7º   - Fica recomendado que a circulação de pessoas no âmbito do município de Alumínio se limite 
às necessidades imediatas de alimentação, cuidados de saúde e exercícios de atividades essenciais, 
COM O USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04 de maio de 
2020
Art. 8º- O Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública para o COVID-19, instituído pelo 
Decreto nº 2.059, de 16 de março de 2020, manterá monitoramento da evolução da pandemia da 
COVID-19 no Município, podendo elaborar novas recomendações a qualquer tempo, sempre acompa-
nhando as decisões estabelecidas pelo Governo do Estado de São Paulo. 
Art. 9º- O prazo de que trata o artigo 1º deste Decreto poderá ser alterado em conformidade com o 
Plano São Paulo, normatizado pelo Decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020 considerando o estado 
de calamidade pública declarado pelo Decreto nº 2.062, de 21 de março de 2020, nos termos da Lei 
nº 13.979, de 2020.
Art.10º- Este Decreto entra em vigor a partir do dia 12 de janeiro de 2021, revogando-se as disposi-
ções em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, em 11 de janeiro de 2021.
ANTONIO PIASSENTINI

Prefeito Municipal

LUIZ CARLOS BEDA
Diretor do Departamento Municipal de Saúde e Presidente do COE

Registrado e Publicado na Prefeitura em 11 de janeiro de 2021

PLANO SÃO PAULO
Link: https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/

Registrado e Publicado na Prefeitura em 11 de janeiro de 2021

PLANO SÃO PAULO
Link: https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/
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EDITAISEDITAIS
EDITAL Nº 01/2021 DE 12 DE JANEIRO DE 2021

 
INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO À CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ALUMÍNIO.
 

A Diretora do Departamento Municipal de Educação, de acordo com a Legislação Municipal, torna pública, pelo 
presente Edital as instruções para inscrição à concessão de Bolsa de Estudos pela Prefeitura Municipal de Alumínio, 
a alunos residentes no Município, desprovidos de recursos financeiros, interessados em cursar escola de ensino profis-
sionalizante.

TÍTULO I – DAS INSTRUÇÕES
I – As Bolsas de Estudo serão oferecidas anualmente para os alunos desprovidos de recursos financeiros e que já 
tenham concluído o Ensino Médio, ou que estejam cursando o Ensino Médio na rede pública em período diferente do 
curso profissionalizante.
II – A quantidade de Bolsas de Estudo, a serem concedidas fica sujeita ao número de vagas de Bolsas de Estudo 
remanescentes, para este exercício, oriundas da conclusão dos Cursos dos bolsistas contemplados nos exercícios 
anteriores.
III – O “quantum” de cada bolsa de estudo corresponderá ao percentual de 100% (cem por cento), do valor da matrícu-
la e das mensalidades cobradas pelos respectivos estabelecimentos de ensino.
IV – O interessado deverá se inscrever na Prefeitura Municipal de Alumínio, no Departamento Municipal de Educação, 
localizado na Avenida Engenheiro Antônio de Castro Figueirôa, n.º 100.
V – A inscrição deverá ser realizada no período de 18  à 29 de janeiro de 2021, no horário das 09 h às 16 h, de segun-
da a sexta- feira.
VI – Os interessados, no ato da inscrição, deverão entregar os seguintes documentos:
a) Taxa de Expediente a ser recolhida na Divisão de Rendas desta Prefeitura;
b) Uma foto 3 x 4 recente;
c) Cópia CPF;
d) Cópia RG;
e) Cópia reprográfica do comprovante de renda familiar (se houver);
f) Cópia de comprovante de residência (conta de energia elétrica, telefone ou equivalente). Deverá constar no com-
provante, o nome do requerente, ou do pai, ou da mãe. Caso o imóvel seja alugado, apresentar cópia autenticada do 
contrato de locação, também em nome do requerente, ou do pai, ou da mãe;
g) Cópia do titulo de eleitor de Alumínio, próprio ou quando menor de idade de seus pais ou responsável legal.
 VII – Ficará dispensado de recolher a Taxa de Expediente os interessados que apresentarem declaração de que não 
possuem condições financeiras para arcar com a despesa referente ao Título I, inciso V, alínea “a” deste Edital.

TÍTULO II –  DA  SELEÇÃO
I – A avaliação dos interessados para concessão da bolsa de estudo e a fiscalização do cumprimento dos critérios para 
a sua obtenção e manutenção ficará a cargo de uma Comissão, constituída e nomeada por ato do Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal.
II – A Comissão adotará os seguintes critérios de avaliação da carência de recursos, para a prévia habilitação dos 
candidatos:
a) Aferição da renda familiar líquida, levando-se em conta, o líquido do rendimento percebido, deduzidos os descontos 
básicos de encargos sociais;
b) Serão ainda consideradas para a renda familiar as despesas de energia elétrica, água, aluguel, prestação de casa 
própria e outras, a serem analisadas pela Comissão e Assistência Social;
c) Limite máximo de  03 (três) salários mínimos de renda familiar líquida.
III – De posse das fichas selecionadas de acordo com os itens anteriores caberá à Comissão junto a Assistência So-
cial, averiguar a veracidade da documentação apresentada, realizar visitas às residências, requisitar documentos, en-
fim, tomar todas as medidas e providências que julgar necessárias para aferição do grau de carência dos interessados.
IV – Comprovada a real necessidade do interessado em ser contemplado com a Bolsa de Estudo, caberá à Comissão 
de Avaliação a elaboração da relação de candidatos habilitados.
V – A classificação dos candidatos habilitados far-se-á, mediante sorteio, em data, local e horas pré-fixados, a ser 
publicada no Quadro de Avisos do Paço Municipal e no site da Prefeitura no endereço: www.aluminio.sp.gov.br, obser-
vando o prazo mínimo de 3 (três) dias que antecedem o sorteio.
VI – O número de candidatos sorteados será na proporção de duas vezes as vagas disponíveis para este exercício, 
conforme previsto no Título I, inciso II deste Edital. Os candidatos sorteados que não forem contemplados com a Bolsa 
de Estudo integrarão  uma lista de espera, podendo ou não ser contemplados, com amparo nas hipóteses previstas  
no Título III, incisos III, IV, VII e VIII deste Edital.
VII – A concessão da Bolsa de Estudo não está condicionada a presença dos candidatos sorteados no momento do 
sorteio de que trata o inciso anterior.
VIII – O protocolo de sorteio será realizado pela Comissão Especial e o monitoramento poderá ser realizado pelos 
candidatos presentes em número mínimo de 3 (três), na ausência destes serão convocados na mesma proporção, 
servidores efetivos para a garantia da lisura do processo.
IX – Procedida a classificação, na forma do item V, a Comissão deverá apresentar relatório ao Senhor Prefeito para 
fins de homologação.
X – Após a divulgação da lista oficial homologada, não mais serão concedidas Bolsas de Estudo, encerrando-se o 
referido processo.

TÍTULO III- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
I – A Bolsa de Estudo poderá beneficiar o curso completo, desde que preenchidos os requisitos previstos neste 
Edital.
II - Não será concedida Bolsa de Estudo para cursos profissionalizantes cujas modalidades sejam atendidas pela 
Rede Pública de Ensino.
III – O pagamento da bolsa de estudo ficará condicionado à frequência do curso de, no mínimo 85% (oitenta  e 
cinco por cento) das aulas; caso a frequência seja inferior à citada porcentagem o beneficiário será excluídoime-

diatamente do benefício, salvo justificativa legal.
IV – O comprovante da frequência deverá ser entregue impreterivelmente, no Departamento Municipal de Educação até 
o 10º (décimo) dia útil subsequente ao mês frequentado, sob pena de interrupção do custeio da Bolsa de Estudo por 
parte da Prefeitura Municipal de Alumínio.
V -Cada aluno terá direito a bolsa de estudo para frequentar apenas um curso profissionalizante.
VI – A Bolsa de Estudo contemplará apenas 01 (um) membro por família. 
VII – A suspensão definitiva do custeio da Bolsa de Estudo, por parte da Prefeitura Municipal de Alumínio ocorrerá nas 
seguintes hipóteses:
a) Quando, após análise circunstanciada dos cadastros socioeconômicos do interessado pela Comissão, constatar que 
o beneficiário não preenche os requisitos necessários;
b) Quando for verificado vício ou falsidade de informação que induza a erro na avaliação, além de ter cancelado o 
benefício deverá restituir todas as parcelas porventura recebidas, atualizadas monetariamente, de acordo com o valor do 
crédito vigente na data do cancelamento, sem prejuízo da responsabilidade criminal;
c) Forem reprovados pelo não aproveitamento em seus estudos;
d) No caso de trancamento de matrícula ou desistência do curso.
VIII – Não serão contemplados com bolsa de estudos, os alunos que:
a) Receberem auxílio integral de outras instituições públicas ou privadas, para a mesma finalidade;
b) Não preencherem corretamente o formulário (socioeconômico) e/ou deixarem de apresentar os comprovantes exigi-
dos pela Comissão ou pelo Departamento Municipal de Educação;
c) For constatado histórico de falsidade de declaração.
IX – Estudantes excluídos na forma determinada no presente Edital, do programa de bolsas, perderão o direito de voltar 
a concorrer em sorteio de bolsas de estudo pelo prazo de 1 (um) ano;
Parágrafo único – Para aplicação prevista neste item, serão consideradas as hipóteses dispostas no Título III, itens III e 
VII, alíneas  “b” , “c”  e  “d”  deste edital.
 X –   O prazo para recorrer das decisões da Comissão será de 02 (dois) dias úteis da data de divulgação da relação dos 
candidatos habilitados previstos no Título II, item IV deste edital.
XI – O prazo para julgamento e divulgação dos recursos interpostos será de 02 (dois) dias úteis após, findado o período 
para interposição do recurso.
XII – A divulgação de todas as fases previstas neste edital será realizada por meio do site oficial da Prefeitura no endere-
ço www.aluminio.sp.gov.br
XIII – Os casos omissos deverão ser analisados e julgados pela Comissão Especial, com emissão de Parecer devida-
mente fundamentado, obedecidos os princípios constitucionais da Administração Pública.

  PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 12 de janeiro de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

ANGELA MARIA TISEO CLETO
Diretora do Departamento Municipal de Educação

Registrado e Publicado na, Prefeitura em 12 de janeiro de 2021.

RESOLUÇÃO Nº 01, DE 14 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a aprovação da prestação de contas por meio do Demonstrativo Sintético Físico-Financeiro do 
Governo Federal referente aos repasses efetuados no Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), IGD-
-PBF, IGD-SUAS, Piso Básico Fixo e Programa Primeira Infância no SUAS no ano de 2019.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS - Alumínio SP,no uso de suas atribuições 
legais que lhe confere a Lei Federal nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica de Assistência Social 
(LOAS) e suas alterações, na Lei Federal nº. 12.435, de 06 de julho de 2011, alterada pela Lei N° 1.780 de 12 
de maio de 2015; Em reunião extraordinária realizada no dia 22 de dezembro de 2020, no uso da competência 
que lhe confere o inciso XVII do artigo 23 da Lei nº 2.110 de 14 de julho de 2020 – Lei Municipal de Assistência 
Social de Alumínio;
CONSIDERANDO a Norma Operacional Básica - NOB SUAS de 2012, que estabelece critérios e parâmetros 
para criação do FMAS e gestão de seus recursos;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal 463 de 14 de julho de 1999, alterada pela Lei municipal 2.110 de 
14 de julho de 2020, que dispõe sobre a criação do CMAS e do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS); 
institui em seu art. 23, inciso XIX – fiscalizar a gestão e execução dos recursos do Índice de Gestão Descentra-
lizada do Programa Bolsa Família (IGD-PBF), e do Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de As-
sistência Social (IGD-SUAS); inciso XXIII – orientar e fiscalizar o FMAS; incisoXXIV – divulgar, no Diário Oficial 
Municipal, ou em outro meio de comunicação, todas as suas decisões na forma de Resoluções, bem como as 
deliberações acerca da execução orçamentária e financeira do FMAS e os respectivos pareceres emitidos.

CONSIDERANDO a deliberação ocorrida em reunião ordinária do CMAS em 22 de dezembro de 2020, em 
relação ao Demonstrativo Sintético da execuções financeiras do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)  
referente ao IGD PBF, IGD SUAS, Piso Báscio Fixo  e Programa Primeira Infância no SUAS da Proteção 
Básica no ano de 2019.

R E S O L V E
Art 1º - APROVAR, nos termos das ATAS de Reunião Ordinária e Reunião Extraordinária do CMAS dos dias 10 e 22 de 
dezembro de 2020, e por unanimidade,o Demonstrativo Sintético Físico-Financeiro de Receitas e Despesas do Fundo 
Municipal de Assistência Social (FMAS) do IGD-SUAS, IGD- PBF e Piso Básico Fixo e Programa Primeira Infância no 
SUAS da Proteção Básica no ano de 2019, conforme o Anexo I. 
§1º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Alumínio, 14 de janeiro de 2021.
Iraídes Gomes da Silva

Presidente do CMAS

RESOLUÇÕESRESOLUÇÕES
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PORTARIASPORTARIAS
PORTARIA Nº 001/2021

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas,   
    
                                                              R E S O L V E    
Art. 1º NOMEAR o Sr. LAVÉRIO RUSSO JUNIOR, portador da CTPS nº 12463 serie 265, RG nº 4.687.436, CPF nº 
438.296.948-49 nos termos da Lei nº 1.266, de 03/12/2009, Anexo II, para exercer o emprego em Comissão de Diretor 
do Departamento Municipal de Finanças, lotação DpMF, sem carga horária.
 
Art. 2º As despesas decorrentes das contratações correrão a conta das dotações próprias do Orçamento Vigente, 
suplementadas se necessário.

Art. 3º Cumpra-se.
  PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 04 de  janeiro de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado na Prefeitura em 04/01/2021.

PORTARIA Nº 002/2021
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas,   

    
                                                             R E S O L V E    
Art. 1º RETORNAR a servidora Sra. RENATA SOARES DOS SANTOS SILVA, portadora da CTPS nº 10585 - Serie 
00278/SP, RG nº 24.275.777-7 e do CPF nº 198.152.338-31, ao emprego permanente de Assistente de Diretor de 
Escola, lotação DPME, 40 horas semanais, cessando os efeitos da Portaria nº 109, de 03 de junho de 2020.
Art. 2º Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO,  04 de  janeiro de 2021.
ANTONIO PIASSENTINI

Prefeito Municipal 
Registrado e Publicado na Prefeitura em 04/01/2021

PORTARIA Nº 003/2021
 ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são confe-

ridas,

R E S O L V E 
Art. 1º NOMEAR a Sra. KÁTIA ROSEMARY CORRÊA DE MOURA VICENTE, portadora CTPS nº 29009 série 00602/
SP, RG nº 16.792.262-2, CPF nº 051.527.028-86, nos termos da Lei nº 1.266, de 03/12/2009, Anexo II, para exercer 
o emprego em Comissão de Diretora de Divisão de Planejamento e Técnica Educacional, lotação DPME, sem carga 

horária. 

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão a conta das dotações próprias do Orçamento 
Vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 101, de 01 de junho de 2020.
Art. 4º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

     PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 04 de janeiro de 2021.
ANTONIO PIASSENTNI

Prefeito Municipal
ARLINDO SALES

Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 04/01/2021

PORTARIA Nº 004/2021
 ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são 

conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º NOMEAR a Sra. ANGELA MARIA TISÊO CLETO portadora da CTPS n.º 65408 série 37, R.G n.º 18.369.598 e 
C.P.F. n.º 122.971.598-38, nos termos da Lei nº 1.266, de 03/12/2009, Anexo II, para exercer o emprego em Comissão 
de Diretora do Departamento Municipal de Educação, lotação DPME, sem carga horária. 
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão a conta das dotações próprias do Orçamento 
Vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3ºCUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 04 de janeiro de 2021.
ANTONIO PIASSENTNI

Prefeito Municipal

ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração

Registrada e publicada na Prefeitura em 04/01/2021
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