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D E C R E T O Nº 2.189, DE 26 DE MARÇO DE 2.021. 
Amplia as medidas restritivas na Fase Emergencial para conter a COVID-19 no âmbito do Municí-

pio de Alumínio.

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica do Município; e;

CONSIDERANDO que remanesce a situação de emergência e de calamidade de saúde pública no 
Município de Alumínio, decretada pelos Decretos Municipais nºs 2.058, de 16 de março de 2020 e 

2.062, de 21 de março de 2020;
CONSIDERANDO a necessidade de manutenção e ampliação das providências objetivando mitigar 
a propagação da Covid-19, nos termos e condições estabelecidos no Decreto Estadual nº 64.994, 
de 28 de maio de 2020, que instituiu o Plano São Paulo, sem prejuízo do adequado funcionamento 

dos serviços essenciais;
CONSIDERANDO a antecipação dos feriados pela Prefeitura de São Paulo, o avanço do Covid-19 
em Alumínio, óbitos e superlotação no Pronto Atendimento Municipal a espera de vagas para inter-

nações pelo sistema CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde);

D E C R E T A:
Art. 1º Fica prorrogado o Decreto Municipal n° 2.185, de 12 de março de 2021 até o dia 12 de abril 

de 2021, que serão ampliadas pelas normas do presente Decreto.
§ 1º O prazo de que trata este artigo poderá ser alterado em conformidade a permanência do 

estado de emergência.
Art. 2º Fica limitada a circulação ou permanência de pessoas em locais públicos do município de 

Alumínio, exceto nos casos de:
 I - Obtenção de atendimento ou socorro médico para pessoas ou animais;

Continuação do Decreto nº 2.189/2021 fls. 02
 II – Aquisição de medicamentos, materiais ou insumos de enfermagem e afins;
 III – Obtenção de alimentos;
 IV – Embarque e desembarque nos pontos de ônibus;

V – Trabalhadores em percurso do trabalho até sua residência e vice-verso;
VI – Manutenção veicular.

Art. 3º Para efeito deste decreto serão consideradas atividades essenciais aquelas indispensáveis 
ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aquelas que, se 

não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.
§ 1º     O enquadramento como atividade essencial ocorrerá com base na atividade preponde-
rante realizada pelo estabelecimento, não se aplicando para esse fim a Classificação Nacional de 

Atividade Econômica (CNAE)
Art. 4º Os serviços essenciais estabelecidos no inciso II do Decreto Municipal nº  2.185, de 12 de 
março de 2021, de cadeia de abastecimento e logística (supermercados, mercados, mercearias, 

açougues, quitandas, hortifrutigranjeiros e padarias), somente poderão abrir de segunda a sábado, 
no horário das 7h às 19h, sem consumo no local, limitado à capacidade de 30%, com permissão de 

apenas uma pessoa por família maior de 12 anos.
Art. 5º Excepcionalmente, nas datas de 03 e 04 de abril de 2021, os estabelecimentos comerciais 
descritos no artigo  4º deste Decreto deverão ser mantidos fechados ao acesso do público ao seu 

interior.
Art. 6º Além das atividades elencadas no artigo 4° do Decreto Municipal nº 2.185, de 12 de março 

D E C R E T O   Nº 2.186, DE 12 DE MARÇO DE  2021
DISPÕE SOBRE  ABERTURA DE CREDITO  ADICIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADO PELA 

LEI N° 2127, DE 24/11/2020                                

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$ 
100.000,00 (cem mil reais), para suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:

 
02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

02.14.00 – DEPARTAMENTO DE SAUDE 
02.14.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

Atividade: 10.302.024.2.019- MANUTENÇÃO DA UNIDADE  
Elemento de Despesa – 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 

Ficha n° 257..................................................................................................................R$ 100.000,00

Art. 2° O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes da redução  
da seguinte dotação do orçamento vigente:

02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.14.00 – DEPARTAMENTO DE SAUDE 

02.14.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Atividade: 10.302.024.2.019- MANUTENÇÃO DA UNIDADE  

Elemento de Despesa – 3.3.90.39.00 – OUTROS SERV.DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA   
Ficha n° 258..................................................................................................................R$ 100.000,00

Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 12 de março de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

LAVERIO RUSSO JUNIOR 
Diretor do Departamento Municipal de Finanças

Registrado e Publicado na Prefeitura em 12/03/2021

DECRETO  N.º 2.188, DE 19 DE MARÇO DE 2021.
REGULAMENTA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS PARCERIAS CELEBRADAS COM BASE NA LEI 

FEDERAL Nº 13.019 DE 31 DE JULHO DE 2014 NO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO.

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei,

D E C R E T A:

Art. 1º-  Fica regulamentado prestação de contas das parcerias celebradas com base na Lei Fede-
ral nº 13.019 de 31 de julho de 2014 no Município de Alumínio, conforme manual anexo.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.

DECRETOSDECRETOS
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Art.2º Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 01 de março 2021.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal 
ARLINDO SALES

Diretor do Departamento Municipal de Administração

Registrado e Publicado na Prefeitura em 01/03/2021

L E I Nº 2.137, DE 30 DE MARÇO DE 2021.

 DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI 03/93, NO QUE DIZ RESPEITO O QUADRO 
DE EMPREGOS PERMANENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, 

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º  Fica criado o emprego permanente constante do Quadro abaixo, regido pela Conso-
lidação das Leis do Trabalho – CLT, que passa a integrar o Anexo I, da Lei Municipal nº 03, de 

28/01/93: 

Continuação da Lei n° 2.137/2021 fl s. 02

Art. 3º  As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão a conta de dotações próprias do 
orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.               
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO,  31 de março de 2021. 

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 30/03/2021

cidadão de muita garra e dedicação as suas ideias e de ternura com a família, e sua extraordinária 
importância na vida do nosso município.

CONSIDERANDO o enorme carinho e atenção que este ser humano dedicava às pessoas e em 
especial para nossa população;

CONSIDERANDO, o objetivo de proporcionar aos munícipes as condições necessárias às homena-
gens que lhe é de credor.

DECRETA:

Art. 1º Luto Ofi cial no Município de Alumínio, por 03 (três) dias contados desta data, pelo falecimen-
to do Sr. Armindo José Barbosa Roque.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua afi xação no átrio do Poder Executivo Municipal, 
no site da Prefeitura Municipal e publicação no órgão de imprensa ofi cial do Município, aos moldes 

do artigo 91 e § 1° da Lei Orgânica Municipal.

Art. 3º Que se dê conhecimento deste Ato à família enlutada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 30 de março de 2021.
ANTONIO PIASSENTINI

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado na Prefeitura em 30/03/2021

L E I Nº 2.136, DE 18 DE MARÇO DE 2021

RATIFICA PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO ENTRE MUNICÍPIOS BRASILEIROS, COM 
A FINALIDADE DE ADQUIRIR VACINAS PARA COMBATE À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS; 

MEDICAMENTOS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE. 
   Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições que lhe são 

conferidas,
  Faz saber que a Câmara Municipal de Alumínio aprova e ele sanciona e pro-

mulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica ratifi cado, nos termos da Lei Federal nº 11.107/2005 e seu Decreto Federal regula-
mentador nº 6.017/2007, o protocolo de intenções fi rmado entre municípios de todas as regiões 

da República Federativa do Brasil, visando precipuamente a aquisição de vacinas para combate à 
pandemia do coronavírus, além de outras fi nalidades de interesse público relativas à aquisição de 

medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. 
Art. 2º O protocolo de intenções, após sua ratifi cação, converter-se-á em contrato de consórcio 

público. 
Art. 3º O consórcio que ora se ratifi ca terá a personalidade jurídica de direito público, com natureza 

autárquica. 
Art. 4º Fica autorizada a abertura de dotação orçamentária própria para fi ns de cumprimento do 

Art.8º da Lei Federal 11.107/2005, podendo ser suplementadas em caso de necessidade. 
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, em 18 de março de 2021.
ANTONIO PIASSENTINI

Prefeito Municipal

Registrado na Prefeitura em 18/03/2021

PORTARIA Nº 052/2021

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são 
conferidas, 

R E S O L V E: 
  

Art.1º DESIGNAR o servidor Senhor ROSEMEDES OLIVEIRA DA SILVA, portador da RG nº 
23.011.824-0 – SSP/SP, CPF nº 149.818.858-30, que responde pelo emprego de Agente de 

Segurança Patrimonial, a responsabilidade pelo adiantamento do Departamento Municipal de 

de 2021, fi cam suspensas: 
I – As feiras livres;

II - Foodtrucks e trailers de venda de lanches e refeições;
Continuação do Decreto nº 2.189/2021 fl s. 03

III – Atividades recreativas, de lazer e de pesca no Tancão do Alto do Itararé e na Represa Itupara-
ranga;

IV – Atividades esportivas na pista de caminhada.
Art. 7º Sem prejuízo das penalidades previstas no Decreto Municipal n° 2.185, de 12 de março de 

2021, pelo descumprimento das medidas restritivas constantes neste Decreto, o infrator estará 
sujeito à seguintes penalidades:

I –  Multa sanitária no valor R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para pessoa física que des-
cumprir as determinações de restrição de circulação ou de uso obrigatório de máscaras nas ruas e 

estabelecimentos comerciais, empresariais e bancários;
II - Multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para os estabelecimentos privados de comércio 
e prestação de serviços, bem como os locatários e proprietários de chácaras de recreio e demais 

estabelecimentos dedicados à realização de eventos, festas ou recepções, que não respeitarem as 
regras e restrições.

§ 1º Os valores decorrentes do pagamento das multas serão destinados à aquisição de cestas 
básicas para distribuição a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Art. 8º Para efetivo cumprimento do disposto neste Decreto, fi ca determinada a intensifi cação dos 
trabalhos de fi scalização e monitoramento pela Equipe de Fiscalização, instituída pelo Decreto 

Municipal nº 2.182, de 08 de março de 2.021.
§ 1º Os casos de aglomeração social e descumprimento das normas instituídas por este decreto 

poderão ser denunciadas por meio do Disque Denúncia (11) 97517-3815 à Equipe de Fiscalização.
Art. 9º Os casos omissos serão dirimidos pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde 

Pública para o COVID-19 - COE.
Art. 10 Este decreto entra em vigor a partir das zero horas do dia 27 de março de 2021.

Continuação do Decreto nº 2.189/2021 fl s. 04

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO, aos 26 de março de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

DR. PAULO SÉRGIO ROMERO
Diretor do Departamento Municipal de Saúde e

Presidente do COE 
DALILA BERGER ARANTES

Diretora do Departamento Municipal de Governo

Registrado e Publicado na Prefeitura em 26/03/2021

D E C R E T O Nº 2.190, DE 30 DE MARÇO DE 2021

DECRETA LUTO OFICIAL NO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO PELO FALECIMENTO DO SENHOR 
ARMINDO JOSÉ BARBOSA ROQUE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe 
confere o artigo 55, inciso V da Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO, o falecimento do Sr. ARMINDO JOSÉ BARBOSA ROQUE, ocorrido no dia 
30 de março de 2021.

CONSIDERANDO, o exemplo de dedicação à família e ao trabalho, já que o mesmo foi um 

LEISLEIS
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Art.2º Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 01 de março 2021.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal 
ARLINDO SALES

Diretor do Departamento Municipal de Administração

Registrado e Publicado na Prefeitura em 01/03/2021

L E I Nº 2.137, DE 30 DE MARÇO DE 2021.

 DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI 03/93, NO QUE DIZ RESPEITO O QUADRO 
DE EMPREGOS PERMANENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.
 

O Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, 

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º  Fica criado o emprego permanente constante do Quadro abaixo, regido pela Conso-
lidação das Leis do Trabalho – CLT, que passa a integrar o Anexo I, da Lei Municipal nº 03, de 

28/01/93: 

Continuação da Lei n° 2.137/2021 fls. 02

Art. 3º  As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão a conta de dotações próprias do 
orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.               
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO,  31 de março de 2021. 

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 30/03/2021

L E I  Nº 2.138, DE 30 DE MARÇO DE 2021. 
"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO NOVO CONSELHO MUNI-
CIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO EM 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 
EDUCAÇÃO – CACS-FUNDEB, EM CONFORMIDADE COM O ART. 212-A DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, REGULAMENTADO NA FORMA DA LEI 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020."

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica do Município, em conformidade com o art. 212-A da Constituição 

Federal, regulamentado na forma da Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020, sanciona a 
seguinte Lei:

Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica criado o Novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educa-

ção – CACS - FUNDEB, no âmbito do Município de Alumínio.

Capítulo II
DA COMPOSIÇÃO

Art. 2º O conselho a que se refere o art. 1º é constituído por membros titulares, companhados de 
seus respectivos suplentes, conforme representação e indicação a seguir discriminados:

Continuação da Lei n° 2.138/2021  fls. 02

a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo municipal, dos quais pelo menos 1 (um) da Secreta-
ria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente;

b) 1 (um) representante dos professores da educação básica pública do Município;
c) 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas do Município;

d) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas do 
Município;

e) 2 (dois) representantes dos pais/responsáveis de alunos da educação básica pública do Municí-
pio;

f) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública do Município, dos quais 1 
(um) indicado pela entidade de estudantes secundaristas, quando houver;

g) 1 (um) representante do respectivo Conselho Municipal de Educação (CME);
h) 1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 

indicado por seus pares;

§ 1º Integrarão ainda os conselhos municipais dos Fundos, quando houver: 
I - 2 (dois) representantes de organizações da sociedade civil;

§ 2º Os membros do conselho previstos nas alíneas b, c, d, e, f ; e § 1º do art. 2º serão indicados 
pelas respectivas representações, em processo eletivo pelos respectivos pares.

§ 3º A indicação referida nas alíneas b, c, d, e, f e no § 1º do art. 2º, observados os impedimentos 
dispostos nos incisos I ao IV do Art. 4º, serão indicados até 20 (vinte) dias antes do término do 
mandato dos conselheiros anteriores, de acordo os critérios estabelecidos no § 2º do art. 2º.

§ 4º No caso dos membros que representam as organizações da sociedade civil, o processo eletivo 
deverá ser dotado de ampla publicidade, vedada a participação de entidades que figurem como 
beneficiárias de recursos fiscalizados pelo conselho ou como contratadas da Administração da 

localidade a título oneroso.

§ 5º As organizações da sociedade civil a que se refere este artigo:
I - são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 

de julho de 2014;
Continuação da Lei n° 2.138/2021  fls. 03.

II - desenvolvem atividades direcionadas ao Município de Alumínio;

III - devem atestar o seu funcionamento há pelo menos 1 (um) ano contado da data de publi-
cação do edital;
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IV - desenvolvem atividades relacionadas à educação ou ao con-

trole social dos gastos públicos;

V - não figurar como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo conselho ou como contratadas da 
Administração da localidade a título oneroso.

§ 6º - Quando não houver entidade de estudantes secundaristas no município os representantes 
dos alunos serão escolhidos dentre os alunos matriculados na rede pública municipal de educação 

básica, pelos respectivos pares.

Art. 3º O presidente e o vice-presidente deste conselho serão eleitos por seus pares em reunião do 
colegiado, sendo impedido de ocupar as funções os representantes do Poder Executivo Municipal.

§ 1º Na hipótese em que o membro que ocupa a função de presidente do FUNDEB incorrer na 
situação de afastamento definitivo, a presidência será ocupada pelo vice- presidente.

Art. 4 º São impedidos de integrar o conselho municipal de acompanhamento e controle social do 
fundo de manutenção em desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais 

da educação - conselho FUNDEB:

 I - titulares dos cargos de Prefeito e de Vice-Prefeito e de Secretário Municipal,  bem como seus 
cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau;

I - tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem 
serviços relacionados à administração ou ao controle interno dos recursos do Fundo, bem como 

cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau, desses profissionais;
Continuação da Lei n° 2.138/2021  fls. 04.

II - estudantes que não sejam emancipados;
III - pais de alunos ou representantes da sociedade civil que:

a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do 
Poder Público Municipal;

b) prestem serviços terceirizados, no âmbito dos Poderes Executivos em que atuam os respectivos 
conselhos;

Parágrafo único: Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, representação estudantil 
poderá acompanhar as reuniões do conselho com direito a voz.

Art. 5º A atuação dos membros a que se refere este conselho deverá estar de acordo com o § 7º 
Art. 34 da Lei Federal 14.113/2020.

Art. 6º Para cada membro titular que compõe este conselho, deverá ser nomeado um suplente, 
representante da mesma categoria ou segmento social com assento no conselho, que substituirá o 
titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos definitivos, ocorri-

dos antes do fim do mandato.

§ 1º - Na hipótese em que o suplente incorrer nas situações de afastamento definitivo previstas 
nos incisos deste artigo, o segmento representado fará indicação de novo suplente, na forma da 

indicação que foi utilizada para a indicação do afastado.

§ 2º - Na hipótese em que o titular e o suplente incorram simultaneamente nas situações de afas-
tamentos definitivos, o segmento representado indicará novo titular e novo suplente, na forma de 

indicação que foi utilizada para a indicação dos afastados.

Art. 7º O mandato dos membros do Novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social será de 4 (quatro) anos, vedada a recondução para o próximo mandato, e iniciar-se-á em 1º 
de janeiro do terceiro ano de mandato do respectivo titular do Poder Executivo, de acordo com o § 

9º do Art. 34 da Lei Federal 14.113/2020.
Continuação da Lei n° 2.138/2021  fls. 05

Art. 8º O Município disponibilizará em sítio na internet informações atualizadas sobre a composição 
e o funcionamento do respectivo conselho de que trata esta Lei, incluídos:

I - nomes dos conselheiros e das entidades ou segmentos que representam; II - correio eletrô-
nico ou outro canal de contato direto com o conselho;

III - atas de reuniões;

IV - relatórios e pareceres;

V - outros documentos produzidos pelo conselho.

Capítulo III
DA COMPETÊNCIA E ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO

Art. 9º O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação 
dos recursos do FUNDEB, serão exercidos perante o respectivo governo municipal, e por esse 

Conselho instituído, especificamente, para esse fim.

§ 1º O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social poderá sempre que julgar 
necessário:

I - apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo manifestação 
formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo, dando ampla 

transparência ao documento em sítio da internet;

II - convocar, por decisão da maioria de seus membros, o Secretário de Educação competente ou 
servidor equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e da execução das 
despesas do Fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 

(trinta) dias;

Continuação da Lei n° 2.138/2021  fls. 06.
III - requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, os quais serão imediatamente concedidos, 

devendo a resposta ocorrer em prazo não superior a 20 (vinte) dias, referentes a:

a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e de serviços custeados com recursos do 
Fundo;

b) folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais deverão discriminar aqueles em 
efetivo exercício na educação básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabeleci-

mento a que estejam vinculados;
c) convênios com as instituições a que se refere o inciso I do art. 7º da Lei 14.113/2020;

d) outras informações necessárias ao desempenho de suas funções;

IV - realizar visitas para verificar, in loco, entre outras questões pertinentes:

a) o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas instituições escolares com recur-
sos do Fundo;

b) a adequação do serviço de transporte escolar;
c) a utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do Fundo para 

esse fim.

§ 2º Ao conselho incumbe, ainda:

I - elaborar parecer das prestações de contas a que se refere o parágrafo único do art. 31 da Lei 
14.113/2020;

II - supervisionar a realização do censo escolar anual e opinar sobre o FUNDEB, oferecendo 
subsídios sobre a gestão de seus recursos, para a elaboração da proposta orçamentária anual 
do município, a ser promovida pelo Poder Executivo, com o objetivo de concorrer para o regular 
tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a 

operacionalização do FUNDEB.

Continuação da Lei n° 2.138/2021  fls. 07.
III - acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de 
Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para 
Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (PEJA) e, ainda, receber e analisar as prestações 
de contas referentes a esses programas, com a formulação de pareceres conclusivos acerca da 

aplicação desses recursos e o encaminhamento deles ao FNDE.

§ 3º O conselho atuará com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao 
Poder Executivo local e serão renovados periodicamente ao final de cada mandato dos seus 

membros.



Alumínio, 31 de Março de 2021                       Edição nº 6  - Ano XII

5§ 4º Os conselhos não contarão com estrutura administrativa própria, e o Município ficará incumbi-
do de garantir infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências 

dos conselhos e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à criação e à 
composição dos respectivos conselhos.

§ 5º A atuação dos membros dos conselhos do FUNDEB:

I - não é remunerada;

II - é considerada atividade de relevante interesse social;

III - assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou presta-
das em razão do exercício de suas atividades de conselheiro e sobre as pessoas que lhes confia-

rem ou deles receberem informações;

IV – será considerado dia de efetivo exercício dos representantes de professores, diretores e servi-
dores das escolas públicas em atividade no Conselho;

V - veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores 
das escolas públicas, no curso do mandato:

a) exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do 
estabelecimento de ensino em que atuam;

Continuação da Lei n° 2.138/2021  fls. 08.
b) atribuição de falta injustificada ao serviço em função das atividades do conselho;

c) afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato 
para o qual tenha sido designado;

VI - veda, quando os conselheiros forem representantes de estudantes em atividades do conselho, 
no curso do mandato, atribuição de falta injustificada nas atividades escolares.

Art. 10 As reuniões do conselho do FUNDEB serão realizadas mensalmente, com a presença da 
maioria de seus membros, e extraordinariamente, quando convocados pelo Presidente ou mediante 

solicitação por escrito de pelo menos um terço dos membros efetivos.

Parágrafo Único – As deliberações serão tomadas pela maioria dos membros presentes, cabendo 
ao presidente o voto de qualidade, nos casos em que o julgamento depender de desempate.

Capítulo IV Disposições finais
Art. 11. O Novo Conselho do FUNDEB será instituído no prazo estabelecido no Art. 42 da Lei Fede-

ral 14.113/2020.

§ 1º Até que seja instituído o novo conselho, caberá ao conselho existente na data de publicação 
desta Lei exercer as funções de acompanhamento e de controle previstas na legislação.

§ 2º Para o conselho municipal do Novo FUNDEB, o primeiro mandato dos conselheiros extinguir-
-se-á em 31 de dezembro de 2022, de acordo com § 2º do Art. 42 da Lei Federal 14.113/2020.

Art. 12 Indicados e/ou eleitos os conselheiros, na forma da Lei, o Poder Executivo Municipal regula-
mentará a sua composição através da publicação de um Decreto Municipal.

Art. 13 O regimento interno do CACS-FUNDEB deverá ser atualizado e aprovado no prazo máximo 
de até 30 (trinta) dias após a posse dos Conselheiros.

Continuação da Lei n° 2.138/2021  fls. 09.

Art. 14 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as Leis nº 1769/1997, Lei 
2662/2007 e demais disposições em contrário.

Art. 15 Os casos omissos e/ou não contemplados nesta Lei deverão ser analisados conforme prer-
rogativas da Lei Federal 14.113/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, em 30 de março de 2021. 

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

ANGELA MARIA TISEO CLETO
Diretora do Departamento Municipal de Educação

Registrado e Publicado na Prefeitura em  30  de mrço de 2021
 

L E I  Nº 2.139, DE 30 DE MARÇO DE 2021 

 DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE MÉDICOS PLANTONISTAS E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

  Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições que lhe são conferidas,
 
  Faz saber que a Câmara Municipal de Alumínio aprova e ele sanciona e pro-

mulga a seguinte Lei:

Art. 1º  Fica alterada a carga horária dos médicos plantonistas de no mínimo 12 horas diárias com 
limite de 36 horas semanais. 

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão a conta de dotações próprias do 
orçamento vigente, suplementadas se necessário

Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrá-
rio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, em 30 de março de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

PAULO SERGIO ROMERO
Diretor do Departamento Municipal de Saúde

Registrada e Publicada na Prefeitura em 30/03/2021

RESOLUÇÃO Nº 01, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021.
Dispõe sobre a pactuação do período de concessão do Benefício Eventual em virtude de calamida-

de pública, em caráter excepcional, devido à situação peculiar de Emergência COVID-19.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALUMÍNIO - CMAS, em reunião ordiná-
ria realizada no dia 02 de fevereiro de 2021, no uso da competência que lhe confere o inciso IX do 
artigo 23 da Lei nº 2.110 de 14 de julho de 2020 – Lei Municipal de Assistência Social de Alumínio.

CONSIDERANDO o Decreto nº 2.062, de 21 de março de 2020 que declara estado de calamidade 
pública no Município de Alumínio para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus. 

CONSIDERANDO a Resolução nº 02, de 13 de maio de 2020 que dispõe sobre a concessão dos 
Benefícios Eventuais, e altera a Resolução nº 02 de 2014 do CMAS no âmbito da política de assis-

tência social, no Município de Alumínio.
CONSIDERANDO a Resolução nº 08, de 21 de julho de 2020 que dispõe sobre os critérios de  con-

cessão dos Benefícios Eventuais durante o período de pandemia de COVID19, e altera tempora-
riamente a Resolução nº 02 de 13 de maio de 2020 do CMAS no âmbito da política de assistência 

social, no Município de Alumínio.

RESOLVE
Art. 1º APROVAR, nos termos da ATA de Reunião Ordinária do CMAS do dia 02 de fevereiro de 

2021, a pactuação do período de concessão dos Benefícios Eventuais em virtude de calamidade 
pública, em caráter excepcional, devido às particularidades da pandemia de COVID19.

Art. 2º Fica facultado à equipe técnica, responsável pela análise das solicitações dos benefícios 
eventuais, que: os casos deferidos serão aprovados de forma automática pelo período de três 

meses, mediante solicitação mensal do usuário.
Art. 3º A concessão será realizada exclusivamente mediante pedido mensal do usuário, estando 

sujeito aos critérios de elegibilidade. 
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Alumínio, 02 de fevereiro de 2021.
Iraídes Gomes da Silva

RESOLUÇÕESRESOLUÇÕES
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RESOLUÇÃO Nº 02, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021.
Dispõe sobre reprogramação do saldo remanescente em 2020 do Piso de Proteção Social Básica 
proveniente de co-financiamento estadual, a ser incorporado na Lei Orçamentária de 2021 visando 

a execução de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos realizado pelo 
Centro de Convivência do Idoso – CCI, unidade do Departamento Municipal de Desenvolvimento 

Social.
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALUMÍNIO - CMAS, em reunião ordiná-
ria realizada no dia 02 de fevereiro de 2021, 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.

CONSIDERANDO a competência que lhe confere o inciso X do artigo 23 da Lei nº 2.110 de 14 de 
julho de 2020 – Lei Municipal de Assistência Social de Alumínio.

CONSIDERANDO  o disposto na Lei municipal 2.110 de 14 de julho de 2020, art. 22 que define o 
Conselho Municipal de Assistência Social como órão de controle social da assistência social;

CONSIDERANDO o Decreto nº 2.062, de 21 de março de 2020 que declara estado de calamidade 
pública no Município de Alumínio para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus. 

CONSIDERANDO a Norma Operacional Básica NOB SUAS de 2012, que estabelece critérios e 
parâmetros para criação do FMAS e gestão de seus recursos. 

R E S O L V E
Art. 1º APROVAR, nos termos da ATA de Reunião Ordinária do CMAS do dia 02 de fevereiro de 

2021, a reprogramação do saldo remanescente em 2020 do Piso de Proteção Social Básica prove-
niente de co-financiamento estadual, no valor de R$ 20.831,50 (vinte mil, oitocentos e trinta e um 

reais e cinquenta centavos), a ser incorporado na Lei Orçamentária de 2021 visando a execução de 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos realizado pelo Centro de Convi-

vência do Idoso – CCI, unidade do Departamento Municipal de Desenvolvimento Social.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Alumínio, 02 de fevereiro de 2021.

Iraídes Gomes da Silva
Presidente do CMAS

ANEXO I
RESOLUÇÃO CMAS N°. 02 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021.

 REPROGRAMAÇÃO DO PMAS ESTADUAL REFERENTE AO PISO DE PROTEÇÃO BÁSICA DO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO

ANO: 2020 

RESOLUÇÃO Nº 03, DE 09 DE MARÇO DE 2021.
Dispõe sobre procedimento de inclusão e atualização cadastral do Cadastro Único no município de 
Alumínio durante a pandemia de COVID19.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALUMÍNIO - CMAS, em reunião or-
dinária realizada no dia 09 de março de 2021, 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.

CONSIDERANDO o Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004, que regulamenta a Lei nº 10.836, 
de 09 de janeiro de 2004, e estabelece que o controle social do Programa Bolsa Família, por decisão 
do Poder Público Municipal e do Distrito Federal, poderá ser realizado por conselho ou instância 
anteriormente existente, garantidas a paridade entre governo e sociedade.
CONSIDERANDO a Resolução do CNAS nº 15 de 5 de junho de 2014 em seu art. 6º inciso 1º que 
preconiza que o CMAS deve realizar atividades de acompanhamento, fiscalização e avaliação da 
execução e operacionalização do Programa Bolsa Família em seu âmbito, sem prejuízo de outras 
fixadas por sua norma de criação, especialmente quanto à operação do Cadastro Único para Progra-
mas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único).
CONSIDERANDO a competência que lhe confere o inciso VIII do artigo 23 da Lei nº 2.110 de 14 de 
julho de 2020 – Lei Municipal de Assistência Social de Alumínio.
CONSIDERANDO  o disposto na Lei municipal 2.110 de 14 de julho de 2020, art. 22 que define o 
Conselho Municipal de Assistência Social como órgão de controle social da assistência social;
CONSIDERANDO a competência que lhe confere o inciso XVIII do artigo 23 da Lei nº 2.110 de 14 de 
julho de 2020 – Lei Municipal de Assistência Social de Alumínio. 
CONSIDERANDO o Decreto nº 2.062, de 21 de março de 2020 que declara estado de calamidade 
pública no Município de Alumínio para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus. 

R E S O L V E
Art. 1º APROVAR, nos termos da ATA de Reunião Ordinária do CMAS do dia 09 de março de 2021, 
a manutenção das ações de cadastramento e atualização do Cadastro Único mesmo na impossibi-
lidade de realização de visita domiciliar devido às restrições impostas pela pandemia de COVID19.
Art. 2º Os atendimentos presenciais serão realizados conforme orientação das autoridades sanitá-
rias.
Art. 3º Os atendimentos realizados serão incluídos em listagem para visitas domiciliares relativas ao 
Cadastro Único e serão iniciadas conforme permitido pelas autoridades sanitárias.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Alumínio, 09 de março de 2021.
Iraídes Gomes da Silva
Presidente do CMAS
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03ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 8ª LEGISLATURA
DE 18 DE MARÇO DE 2021 ÀS 10:00 HORAS 

PRESIDENTE: DR. PRETTI
VICE-PRESIDENTE: PAULINHO BOLA

SECRETÁRIOS: CHICO CAPOEIRA, JEAN DA ELITE E RIVERA 
VEREADORES PRESENTES:,ADILSON BALDOINO E DJ DELCINHO 

Ausentes: Profª. Meire Barbosa e Profº. Jediel
                                             

ORDEM DO DIA

Recebimento do projeto de lei nº 09 que ratifi ca protocolo de intenções fi rmado 
entre municípios brasileiros , com a fi nalidade de adquirir vacinas para combate 
à pandemia do coronavírus; medicamentos, insumos e equipamentos na área 

da saúde.

PARTICIPE DAS SESSÕES – TODAS AS SEGUNDAS ÀS 18 HORAS!
Rua Hamilton Moratti, 10 - Vila Santa Luzia - Alumínio – SP - CEP 18125-000 

Fone: (11) 4715 4700 - CNPJ 58.987.652/0001-41

PUBLICAÇÃO OFICIAL

04ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 8ª LEGISLATURA
DE 18 DE MARÇO DE 2021 ÀS 10:20 HORAS 

PRESIDENTE: DR. PRETTI
VICE-PRESIDENTE: PAULINHO BOLA

SECRETÁRIOS: CHICO CAPOEIRA, JEAN DA ELITE E RIVERA 
VEREADORES PRESENTES:,ADILSON BALDOINO E DJ DELCINHO 

Ausentes: Profª. Meire Barbosa e Profº. Jediel
                                             

ORDEM DO DIA

Aprovada a Discussão Única do projeto de lei nº 09 que ratifi ca protocolo de 
intenções fi rmado entre municípios brasileiros , com a fi nalidade de adquirir 

vacinas para combate à pandemia do coronavírus; medicamentos, insumos e 
equipamentos na área da saúde.

05ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 8ª LEGISLATURA
DE 29 DE MARÇO DE 2021 ÀS 16:00 HORAS 

PRESIDENTE: DR. PRETTI
VICE-PRESIDENTE: PAULINHO BOLA

SECRETÁRIOS: CHICO CAPOEIRA, JEAN DA ELITE E RIVERA 
VEREADORES PRESENTES: Profª. MEIRE BARBOSA, ADILSON BALDOINO, 

DJ DELCINHO E PROF. JEDIEL DE CARVALHO 
                                             

ORDEM DO DIA

Recebimento do projeto de lei nº 07/2021-L que dispõe sobre a disponibiliza-
ção da lista de vacinação contra o covid-19 no site da Prefeitura Municipal de 
Alumínio
Recebimento do projeto de lei nº 10/2021 que dispõe sobre alteração da carga 
horária de médicos plantonistas e dá outras providências
Recebimento  do projeto de lei nº 11/2021  que "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO 
DO NOVO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE 
SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO EM DESENVOLVIMENTO DA EDU-
CAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
– CACS-FUNDEB, EM CONFORMIDADE COM O ART. 212-A DA CONSTITUI-
ÇÃO FEDERAL, REGULAMENTADO NA FORMA DA LEI 14.113, DE 25 DE 
DEZEMBRO DE 2020."

06ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 8ª LEGISLATURA
DE 29 DE MARÇO DE 2021 ÀS 16:20 HORAS 

PRESIDENTE: DR. PRETTI
VICE-PRESIDENTE: PAULINHO BOLA

SECRETÁRIOS: CHICO CAPOEIRA, JEAN DA ELITE E RIVERA 
VEREADORES PRESENTES: Profª. MEIRE BARBOSA, ADILSON BALDOINO, 

DJ DELCINHO E PROF. JEDIEL DE CARVALHO 
                                             

ORDEM DO DIA

Aprovada a Discussão única do projeto de lei nº 06/2021 que dispõe sobre alte-
rações na lei 03/93, no que diz respeito o quadro de emprego permanentes da 
prefeitura municipal de alumínio, e dá outras providências.

Aprovada a Discussão única do projeto de lei nº 07/2021-L que dispõe sobre 
a disponibilização da lista de vacinação contra o covid-19 no site da Prefeitura 
Municipal de Alumínio

Aprovada a Discussão única do projeto de lei nº 10/2021 que dispõe sobre alte-
ração da carga horária de médicos plantonistas e dá outras providências

Aprovada a Discussão única do projeto de lei nº 11/2021  que "DISPÕE SOBRE 
A CRIAÇÃO DO NOVO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 
CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO EM DESENVOLVIMEN-
TO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 
EDUCAÇÃO – CACS-FUNDEB, EM CONFORMIDADE COM O ART. 212-A DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REGULAMENTADO NA FORMA DA LEI 14.113, 
DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020."

PARTICIPE DAS SESSÕES – TODAS AS SEGUNDAS ÀS 18 HORAS!
Rua Hamilton Moratti, 10 - Vila Santa Luzia - Alumínio – SP - CEP 

18125-000 
Fone: (11) 4715 4700 - CNPJ 58.987.652/0001-41
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