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VIII) Representantes do Conselho Tutelar: 
Titular: Andréia Olivia dos Santos

Suplente: Walkiria Moisés Charlois 

IX) Representante de organizações da sociedade civil:
Titular: Maria Marta Martins Ferreira

Suplente: Délia de Arruda Pinto

Art. 2º O mandato dos membros do Conselho do FUNDEB terá duração de 2 (dois) anos, vedada a 
recondução por mais de uma vez consecutiva.

Art. 3º Os trabalhos desempenhados pelos membros do Conselho do FUNDEB não serão remune-
rados, considerados como relevantes serviços prestados ao Município.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 31 de março de 2021. 

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

ANGELA MARIA TISEO CLETO
Diretora do Departamento Municipal de Educação

Registrado e Publicado na Prefeitura em 31/03/2021.

D E C R E T O Nº 2.194, DE 12 DE ABRIL DE 2.021. 
Retorna à Fase Vermelha do Plano São Paulo com medidas mais restritivas para conter a CO-

VID-19 no âmbito do Município 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 das providências objetivando mitigar a propa-
gação 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;

D E C R E T A:

Art. 1º As medidas com mais restrições previstas na Fase Vermelha do Plano São Paulo, instituído 
pelo Governo de São Paulo, por meio do Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020 e 

alterações posteriores, que deverão ser cumpridas integralmente no Município de Alumínio até o 
dia 18 de abril de 2021.

Art. 2º Fica determinado o toque de recolher no município de Alumínio a partir das 20h até as 5h do 
dia seguinte, salvo trabalhadores em percurso do trabalho até a sua residência e vice-versa.

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.
Parágrafo único:  O enquadramento como atividade essencial ocorrerá com base na atividade 

DECRETO Nº  2.192, DE 31 DE MARÇO DE 2021.

DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 
CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – CONSELHO DO FUN-

DEB, CRIADO PELA LEI Nº 967, DE 18/04/2007, ALTERADO PELA LEI Nº 2.138, DE 30/03/2021.

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas;

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam nomeados os membros para compor o Conselho Municipal de Acompanhamento e 
Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação – NOVO CACS-FUNDEB, deste Município, conforme disposto na 
Lei Municipal nº 2.138, de 30/03/2021, os seguintes membros: 

I) Representantes da Secretaria Municipal de Educação: 
Titulares: Fiorisilia Ana Maria Risi

                  Michele Viviane Palma Santos 
Suplentes: Graziela Aparecida de Moraes

                   Lidiane Cristina da Silva 

II) Representantes dos Professores das Escolas Públicas Municipais: 
Titular: Cláudia de Oliveira

Suplente: Claudia Regina Rech Rossoni

III) Representantes dos Diretores das Escolas Públicas Municipais:
Titular: Renato da Silva Ferreira

Suplente: Renata Soares dos Santos Silva

IV) Representantes dos servidores técnico-administrativos das Escolas Públicas Municipais: 
Titular:  Janira Ribeiro Bispo

Suplente:  Aparecida da Conceição Teodoro Silva

V) Representantes de pais de alunos da educação básica pública:
Titulares: Luana Rodrigues de Lima

Suplente: Marli Andrea de Almeida Palma
               

 VI)  Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública: 
Titulares: Maria Zuleide de Jesus 

Suplente:  Ana Lúcia Meira da Silva

VII) Representantes do Conselho Municipal de Educação: 
Titular: Maria Aparecida da Silva Lima

Suplente: Cecília Koziel
Continuação do Decreto nº 2.192/2021 fls. 02

DECRETOSDECRETOS
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ExpedienteExpediente
e cassação de alvará de localização e funcionamento previstas na Lei nº 340, de 26 de junho de 

1997, por eventuais descumprimentos; 
c) fi scalizar o cumprimento das disposições deste decreto.

II - Para cumprimento do disposto neste artigo, as Divisões de Vigilância Sanitária e de Tributação 
e Fiscalização contarão com o apoio da Equipe de Fiscalização instituída pelo Decreto nº 2.182, de 

08 de março de 2021;
III - Caso necessário, as Divisões de Vigilância Sanitária e de Tributação e Fiscalização deverão 
utilizar de força das Policias Militar e Civil, conforme determinação do Governo do Estado de São 

Paulo.
IV - Sem prejuízo das medidas acima elencadas, a infração será comunicada ao Ministério Público, 

para adoção das medidas cabíveis.
Art.10  Sem prejuízo das penalidades previstas no artigo anterior, pelo descumprimento das medi-

das 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.

Parágrafo único: Os valores decorrentes do pagamento das multas serão destinados à aquisição 
de cestas básicas para distribuição a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Art. 11 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.
Parágrafo único: 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. 12 Os casos omissos serão dirimidos pelo Plano São Paulo e pelo Centro de Operações de 
Emergência em Saúde Pública para o COVID-19 - COE.

Art. 13 O prazo de que trata o artigo 1º deste Decreto poderá ser alterado em conformidade a per-
manência da fase vermelha ora decretada.

Art. 14 Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO, aos 12 de abril 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 12/04/2021

                    PORTARIA Nº. 053/2021

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

CONSIDERANDO, que nos termos do artigo 25 e seu parágrafo único da Lei 03/93, é permitida a 
substituição de servidores que se afastarem temporariamente do exercício do emprego;

R E S O L V E:

Art.1º DESIGNAR, a servidora celetista permanente Sra. CÍNTIA DE OLIVEIRA PIMENTEL 
LOPES, portadora da CTPS nº 39273 série 236, RG nº 33.481.821-7, CPF nº 321.794.738-00, 

para responder pelo emprego celetista permanente de Escriturária, lotação no DpMA, carga 
horária 40 horas semanais, salário mensal R$ 1.795,31 (um mil, setecentos e noventa e cinco 
reais e trinta e um centavos), enquanto a titular do emprego Luiza Regina Pereira permanecer 

designada em emprego comissionado.

preponderante realizada pelo estabelecimento, não se aplicando para esse fi m a Classifi cação 
Nacional de Atividade Econômica (CNAE)

Art. 4º Os serviços essenciais de cadeia de abastecimento e logística (supermercados, mercados, 
mercearias, açougues, quitandas, hortifrutigranjeiros, e padarias), poderão funcionar de segunda 
a domingo, no horário das 7h às 22h, sem consumo no local, limitado à capacidade de 30%, com 

permissão de apenas uma pessoa por família maior de 12 anos.
Art. 5º    Poderão funcionar normalmente:

I –   Pronto Atendimento, clínicas, farmácias, dentistas e veterinários;
II - Produção agropecuária e agroindústria, transportadoras e armazéns;

III – Feiras livres;
IV –  Postos de combustíveis, Distribuidoras de água e Gás

V – Ofi cinas de veículos, transporte público coletivo, táxis, aplicativos de transportes, serviços de 
entrega e estacionamentos;

VI – Serviços de segurança pública e privada;
VII – Serviços de construção civil e indústria;

VIII - Meios de comunicação, empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora de sons e imagens.
IX – Lojas de materiais elétricos e de construção;

X - Lavanderias, serviços de limpeza, hotéis, manutenção e zeladoria, estabelecimentos bancários, 
assistência técnica de produtos eletroeletrônicos;

Parágrafo único: Os estabelecimentos referidos nos incisos deste artigo deverão adotar as seguin-
tes medidas de prevenção:

a) intensifi car as ações de limpeza;
b) disponibilizar álcool em gel aos seus clientes; e

c) divulgar informações acerca da COVID-19 e das medidas de prevenção.
Art. 6º  Lojas, Lojas de Conveniências, restaurantes, foodtrucks e trailers de venda de lanches 

e refeições, bares e afi ns poderão fazer a comercialização de produtos por meio de drive-thru, 
delivery ou retirada. 

Art. 7º Continuam suspensas as seguintes atividades: 
I – Atividades religiosas, tais como missas e cultos, não poderão ocorrer presencialmente em 

igrejas e templos;
II – Eventos esportivos coletivos, tais como, jogos de futebol, bocha, vôlei, basquete;

III –  Bancas de jornais e revistas;
IV – O funcionamento de escolas públicas e privadas;

V – Toda e quaisquer atividades administrativas não essenciais, que poderão operar pelo sistema 
de teletrabalho ou home offi  ce.

VI – Academias , salões de beleza e barbearia
VII - Atividades recreativas, de lazer e de pesca no Tancão do Alto do Itararé e na Represa Itupara-

ranga;
VIII - Eventos, festas ou recepções em chácaras de recreio e demais estabelecimentos dedicados 

à realização de eventos, festas ou recepções
Art. 8º Continua vedada a aglomeração de pessoas em praças, esquinas, pistas de caminhada, 

parques, quadras esportivas, canchas de bocha e quiosques, bem como o aluguel de chácaras de 
recreio e demais estabelecimentos dedicados à realização de eventos, festas ou recepções. 

Art. 9º  Os estabelecimentos privados de comércio e prestação de serviços, bem como os proprie-
tários de chácaras de recreio e demais estabelecimentos dedicados à realização de eventos, festas 

ou recepções, que não respeitarem as regras e restrições do Plano São Paulo, instituído pelo 
Governo do Estado, fi carão sujeitos às penalidades cabíveis, conforme preconizado a seguir:

I – Caberá às Divisões de Vigilância Sanitária e de Tributação e Fiscalização:
a) adotar medidas para cassar o alvará de licença do estabelecimento que desobedecer às 

medidas ora decretadas, ou suspender os termos de permissão de uso (TPUs) concedidos a 
profi ssionais autônomos localizados em áreas de grande concentração de ambulante;

b) aplicar, cumulativamente, as penalidades de multa, interdição total ou parcial da atividade 

PORTARIASPORTARIAS



Alumínio, 15 de Abril de 2021                       Edição nº 7  - Ano XII

3 
Art.2º A substituta fará jus à diferença de salários enquanto perdurar a substituição, a título de gra-
tificação, não se incorporando ao salário base inicial, exceto para os efeitos trabalhistas especifica-

dos na Consolidação das Leis do Trabalho.

Art.3º  A servidora fica ciente que retornará ao cargo de origem, assim que a titular do emprego 
retornar as suas funções ou por ulterior deliberação.

Art. 4º   Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 01 de março de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal 

ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração

Registrado e Publicado na Prefeitura em 01/03/2021

PORTARIA Nº 054/2021

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

Considerando os Decretos nº 2.058/2020, 2.062/2020 e 2.150/2020, e a necessidade de médicos 
para enfrentamento da pandemia do COVID 19;

Considerando o excepcional interesse público para o bom andamento da Rede Municipal da Saúde 
Pública de Alumínio,

Considerando que nos casos de urgência, o Pronto Atendimento do paciente é, muitas vezes, o 
que separa a vida da morte, a recuperação da saúde da incapacidade física permanente

Considerando o Processo Seletivo Simplificado nº 01/2020 para provimento de cadastro reserva na 
área da saúde de Médico Plantonista, através de análise de currículos, para contratação por prazo 

determinado,

 RESOLVE:

Art. 1º AUTORIZAR  a contratação, no regime CLT, em caráter temporário de um ano, para atender 
necessidade temporária de excepcional interesse público, a partir de 05/03/2021, na forma prevista 

na legislação municipal pertinente, o Sr. AUGUSTO FELIPE MODESTO FERREIRA, portador da 
CTPS nº 5775612 serie 040/RJ, RG nº 48.592.467-5 e do CPF nº 397.346.998-90 nos termos da 
Lei nº 1.132/2009, para exercer o emprego celetista permanente de Médico Plantonista, lotação 

DPMS, carga horária 12 horas/semanais.

Art. 2º A despesa decorrente da contratação, correrá a conta das dotações próprias do orçamento 
vigente, suplementadas se necessário.

Art. 3º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

     PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 05 de março de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 05/03/2021

PORTARIA Nº 055/2021

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

 Considerando o constante do processo nº 490, de 08/03/2021;

  
 RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR a pedido, a Sra. JÉSSICA BORGES SOUZA PAULINO, portadora CTPS nº 
058043 série 0441/SP, RG nº 48.977.829-X, CPF nº 442.039.478-12, nos termos da Lei nº 1.266, 
de 03/12/2009, do emprego em Comissão de Assessor de Gabinete III, lotação DPMA, sem carga 

horária. 

Art. 2º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 08 de março de 2021.

ANTONIO PIASSENTNI
Prefeito Municipal

ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 08/03/2021

PORTARIA Nº 056/2021

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

CONSIDERANDO a necessidade de análise da qualidade e aprovação das amostras dos produtos 
relacionados ao Pregão Presencial Registro de Preço nº 34/2020, Processo nº 60/2020 – Objeto: 

Aquisição de materiais descartáveis; 
 

 R E S O L V E :

Art. 1º - CONSTITUIR Comissão para avaliação de qualidade e aprovação das amostras dos 
produtos relacionados ao Pregão Presencial Registro de Preço nº 34/2020, Processo nº 60/2020 
– Objeto: Aquisição de materiais descartáveis, conforme item 9.19 e 9.20 do edital, como segue a 

saber:

Presidente: VANESSA PEREIRA DA SILVA
Membros: ROSELI DE OLIVEIRA FREITAS 
 PATRICIA VALENTIM DOS SANTOS SILVA
 MARLENE DE SOUZA TIBURCIO TISEO
 LILIANE CONCEIÇÃO DE ALMEIDA
 MILENA FERREIRA DA CRUZ

Art. 2º - O desempenho das atribuições da Comissão ora nomeada será considerado de relevante 
serviço público.

                            
Art. 3º - Cumpra-se. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 11 de março de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 11/03/2021

PORTARIA Nº 057/2021

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

Considerando os Decretos nº 2.058/2020, 2.062/2020 e 2.150/2020, e a necessidade de médicos 
para enfrentamento da pandemia do COVID 19;

Considerando o excepcional interesse público para o bom andamento da Rede Municipal da 
Saúde Pública de Alumínio,
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do paciente é, muitas vezes, o que separa a vida da morte, a recu-

peração da saúde da incapacidade física permanente

Considerando o Processo Seletivo Simplificado nº 01/2020 para provimento de cadastro reserva na 
área da saúde de Médico Plantonista, através de análise de currículos, para contratação por prazo 

determinado,

 RESOLVE:

Art. 1º AUTORIZAR  a contratação, no regime CLT, em caráter temporário de um ano, para atender 
necessidade temporária de excepcional interesse público, a partir de 05/03/2021, na forma prevista 
na legislação municipal pertinente, a Sra. FRANCINE COURI SOZIO, portadora da CTPS nº 03420 
serie 434/SP, RG nº 37.052.627-2 e do CPF nº 421.824.138-41 nos termos da Lei nº 1.132/2009, 

para exercer o emprego celetista permanente de Médico Plantonista, lotação DPMS, carga horária 
12 horas/semanais.

Art. 2º A despesa decorrente da contratação, correrá a conta das dotações próprias do orçamento 
vigente, suplementadas se necessário.

Art. 3º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 12 de março de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 12/03/2021

PORTARIA Nº 058/2021

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

Considerando os Decretos nº 2.058/2020, 2.062/2020 e 2.150/2020, e a necessidade de médicos 
para enfrentamento da pandemia do COVID 19;

Considerando o excepcional interesse público para o bom andamento da Rede Municipal da Saúde 
Pública de Alumínio,

Considerando que nos casos de urgência, o Pronto Atendimento do paciente é, muitas vezes, o 
que separa a vida da morte, a recuperação da saúde da incapacidade física permanente

Considerando o Processo Seletivo Simplificado nº 01/2020 para provimento de cadastro reserva na 
área da saúde de Médico Plantonista, através de análise de currículos, para contratação por prazo 

determinado,

RESOLVE:

Art. 1º AUTORIZAR  a contratação, no regime CLT, em caráter temporário de um ano, para 
atender necessidade temporária de excepcional interesse público, a partir de 05/03/2021, na forma 

prevista na legislação municipal pertinente, a Sra. MARINA BOTTEGA MICHEL, portadora da 
CTPS nº 082662 serie 0431/SP, RG nº 35.188.948-6 e do CPF nº 369.274.478-14 nos termos da 
Lei nº 1.132/2009, para exercer o emprego celetista permanente de Médico Plantonista, lotação 

DPMS, carga horária 12 horas/semanais.

Art. 2º A despesa decorrente da contratação, correrá a conta das dotações próprias do orça-
mento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 3º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

     PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 13 de março de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 13/03/2021

PORTARIA Nº 059/2021

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

Considerando os Decretos nº 2.058/2020, 2.062/2020 e 2.150/2020, e a necessidade de médicos 
para enfrentamento da pandemia do COVID 19;

Considerando o excepcional interesse público para o bom andamento da Rede Municipal da Saúde 
Pública de Alumínio,

Considerando que nos casos de urgência, o Pronto Atendimento do paciente é, muitas vezes, o 
que separa a vida da morte, a recuperação da saúde da incapacidade física permanente

Considerando o Processo Seletivo Simplificado nº 01/2020 para provimento de cadastro reserva na 
área da saúde de Médico Plantonista, através de análise de currículos, para contratação por prazo 

determinado,

RESOLVE:

Art. 1º AUTORIZAR  a contratação, no regime CLT, em caráter temporário de um ano, para atender 
necessidade temporária de excepcional interesse público, a partir de 05/03/2021, na forma prevista 

na legislação municipal pertinente, a Sra. BARBARA CRISTIE LEME SILVA, portadora da CTPS 
nº 065294 serie 0386/SP, RG nº 48.891.456-5 e do CPF nº 420.757.898-60 nos termos da Lei nº 
1.132/2009, para exercer o emprego celetista permanente de Médico Plantonista, lotação DPMS, 

carga horária 12 horas/semanais.

Art. 2º A despesa decorrente da contratação, correrá a conta das dotações próprias do orçamento 
vigente, suplementadas se necessário.

Art. 3º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 14 de março de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 14/03/2021

PORTARIA Nº 060/2021

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

Considerando os Decretos nº 2.058/2020, 2.062/2020 e 2.150/2020, e a necessidade de médicos 
para enfrentamento da pandemia do COVID 19;

Considerando o excepcional interesse público para o bom andamento da Rede Municipal da Saúde 
Pública de Alumínio,

Considerando que nos casos de urgência, o Pronto Atendimento do paciente é, muitas vezes, o 
que separa a vida da morte, a recuperação da saúde da incapacidade física permanente

Considerando o Processo Seletivo Simplificado nº 01/2020 para provimento de cadastro reser-
va na área da saúde de Médico Plantonista, através de análise de currículos, para contratação 

por prazo determinado,
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Art. 1º AUTORIZAR  a contratação, no regime CLT, em caráter temporário de um ano, para atender 
necessidade temporária de excepcional interesse público, a partir de 05/03/2021, na forma prevista 
na legislação municipal pertinente, a Sra. GABRIELA RODRIGUES DA SILVA, portadora da CTPS 

nº 06471 serie 0386/SP, RG nº 45.358.480-9 e do CPF nº 438.036.488-74 nos termos da Lei nº 
1.132/2009, para exercer o emprego celetista permanente de Médico Plantonista, lotação DPMS, 

carga horária 12 horas/semanais.

Art. 2º A despesa decorrente da contratação, correrá a conta das dotações próprias do orçamento 
vigente, suplementadas se necessário.

Art. 3º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 14 de março de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 14/03/2021

PORTARIA Nº  061/2021

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

Considerando o disposto no Ofício nº 024/2021 – 1ª PJ, Peça de Informação nº 
66.0327.0000017/2021-3 (Saúde Pública), SEI nº 29.0001.0032055.2021-45; 

R E S O L V E :

Art. 1º CONSTITUIR comissão especial de sindicância que terá como atribuição apurar os fatos 
narrados no processo administrativo nº 410/2021, quanto atendimento de munícipe no Pronto 

Atendimento. 

Art. 2º Nomear para comporem a Comissão especial de que trata o inciso anterior os servidores 
abaixo indicados:

Presidente: GLAUCIA GOMES DE ALMEIDA    
Membros: PAULO SÉRGIO ROMERO 
 GLACINEI MARTINS
Suplentes: REGINA DE FÁTIMA MOREIRA NASCIMENTO
   LISETE PEREIRA BASTOS
   
Art. 3º Esta comissão terá a partir do recebimento desta o prazo de 90 (noventa) dias, para conclu-

são dos trabalhos.                
    
Art. 4º O desempenho das atribuições da Comissão ora nomeada será considerado de relevantes 

serviços públicos prestados ao Município.

Art. 5ºCumpra-se com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 15 de março de 2021.
                                            

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 15/03/2021.

PORTARIA Nº 062/2021

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

 CONSIDERANDO o Concurso Público nº 01/2016, Edital 
nº 001/2016,

CONSIDERANDO o processo judicial n° 0010056.90.2018.150108

RESOLVE:

Art. 1º AUTORIZAR a contratação da Sra. CLEIDE ALVES MARTINS FEITOSA, portadora da CTPS 
nº 02740 serie 136/SP, RG nº 25.038.907-1 e do CPF nº 173.481.908-12 classificada em 2º lugar 

nos termos da Lei nº 03/93, Anexo I, pelo Regime da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, para 
exercer o emprego celetista permanente de Auxiliar de Serviço Educacional I, lotação DPME, carga 

horária semanal 40 horas.

Art. 2º A despesa decorrente da contratação, correrá a conta das dotações próprias do orçamento 
vigente, suplementadas se necessário.

Art. 3º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 15 de março de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 15/03/2021

PORTARIA Nº 063/2021

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

 CONSIDERANDO o constante no Processo nº 539, de 15/03/2021; 
 

RESOLVE:

Art. 1º DESLIGAR , a pedido, do contrato temporário na função de Servente, a servidora Sra. 
MAYARA CRISTINA RANIERI GALVÃO AGUIAR portadora da CTPS nº 39058 serie 340/SP, RG 
nº 35.392.567-6 e do CPF nº 401.520.948-65, contratada para atender o Decreto Municipal nº 

2.058/2020 e 2.062/2020.

Art. 2º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 15 de março de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 15/03/2021

PORTARIA Nº  064/2021

Institui a COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO das parcerias celebradas entre o po-
der público e as Organizações da Sociedade Civil no âmbito do município de Alumínio e dá outras 

providências. 

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio – SP, no uso de suas atribuições legais: 

Considerando as disposições da Lei Federal nº 13.019/2014, que estabelece o regime jurídico 
das parcerias entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil - OSC´s 
e o Decreto 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 organi-

zações da sociedade civil.
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RESOLVE:

Art. 1º Instituir, como órgão colegiado, Comissão de Monitoramento e Avaliação com a finalidade de 
avaliar e monitorar as parcerias celebradas com as organizações da sociedade civil, por meio do 
Departamento Municipal de Desenvolvimento Social e Conselho Municipal dos Direitos Humanos 
da Criança e do Adolescente, mediante Termo de Colaboração ou Termo de Fomento, respeitan-
do as condições e os critérios de seleção estabelecidos nos instrumentos convocatórios de cada 

chamamento público. 

Art. 2º Caberá, ainda, à Comissão de Monitoramento e Avaliação buscar e propor o aprimoramento 
de procedimentos, a padronização de objetos, custos e indicadores, a produção de entendimentos 
voltados à priorização do controle de resultados, sendo de sua competência a avaliação e homolo-
gação dos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação dos projetos financiados com recursos 
do Fundo Municipal da Assistência Social e Fundo Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do 

Adolescente, dando fiel cumprimento à Lei Federal nº 13.019/2014 e ao Decreto nº 1.889/2018.

Art. 3º A Comissão de Monitoramento e Avaliação que trata o artigo antecedente será composta 
pelos seguintes membros:

REPRESENTANTES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Área administrativa

Titular: MARLENE TIBÚRCIO TISÊO 
Suplente: Caroline W. Xavier   

Área técnica
Titular: Vivian Ferreira Xavier

Suplente: Maísa Almeida de Lima Cavalcanti

REPRESENTANTES DO DEPTO. FINANÇAS
Titular: Rogério Nicácio Caetano

Suplente: Débora Fernanda da Silva de Oliveira 

Art. 4º O membro da comissão que ora se constitui deverá se declarar impedido de participar do 
processo de monitoramento e avaliação quando verificar que:

Continuação da Portaria nº 064/2021 fls. 02

I – tenha participado, nos últimos cinco anos, como associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou 
empregado de qualquer organização da sociedade civil participante do chamamento público, ou

II – sua atuação no processo de seleção configurar conflito de interesse.
§ 1º O membro impedido deverá ser imediatamente substituído pelo suplente ou por membro subs-
tituto a ser nomeado oportunamente, a fim de viabilizar a realização ou continuidade do processo 

de monitoramento e avaliação.
 

Art. 5º Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Monitoramento e Avaliação poderá solicitar 
assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado.

Art. 6º Será ainda de competência da Equipe de Monitoramento e Avaliação todos os atos designa-
dos a esta pela Lei nº 13.019, de 2014 e alterações, legislações estas das quais deverão os seus 

membros tomar prévio conhecimento.

Art. 7º. Compete a Comissão de Monitoramento e Avaliação das parcerias entre o Poder Público e 
as Organizações da Sociedade Civil:

I – Monitorar e Avaliar as parcerias celebradas com as Organizações da Sociedade Civil, por meio 
da análise dos Relatórios emitidos pela Organização e pelo Gestor da parceria nomeado pelo 

Prefeito;
II – Fiscalizar as execuções dos Planos de Trabalho das parcerias realizadas, através de visitas “in 

loco”, quando necessário;
III – Sempre que necessário, solicitar o acesso aos documentos relativos às parcerias, a fim de 

confirmar a boa aplicação dos recursos envolvidos;
IV – Homologar o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação emitido pelo  gestor da parceria 

e emitir parecer financeiro; 
V – Emitir relatório consolidado das atividades de cada reunião.

Art. 8º A Comissão de Monitoramento e Avaliação bem como a nomeação de seus membros 

terá vigência a contar da publicação da presente portaria, até dois anos.

Art. 9º A presente portaria entra em vigor na da data de sua publicação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 16 de março de 2021.
                                            

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 16/03/2021.

L E I Nº 2.140, DE 1º DE ABRIL DE 2021
                             

  CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PU-
BLICOS MUNICIPAIS, DE QUE TRATAM O ART. 37, INCISO X, DA CONTITUIÇÃO FEDERAL, 

CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

                                 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO, no exercício das atribuições 
legais que lhe são conferidas;

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

Art. 1º Fica concedida  a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais do 
município de Alumínio de que tratam o art. 37, inciso X e o art. 39 § 4º da Constituição Federal, ma-
jorados em 10,81% (dez vírgula oitenta e um por cento) conforme determinação judicial, processo 

trabalhista nº 1751-93.2013.5.15.0108.

Art. 2º  Esta   Lei   entra   em   vigor   na data de sua publicação.

  PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO, em 1º de abril de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração

LAVERIO RUSSO JUNIOR 
Diretor do Departamento Municipal de Finanças

Registrada e Publicada na Prefeitura em 01/04/2021

AUDIÊNCIA PÚBLICA nº 02/2021
Proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022.

A Prefeitura Municipal de Alumínio, por meio do Departamento Municipal de Finanças convida a 
população em geral, as sociedades de bairros, demais organizações não governamentais, clube 

de serviços, entidades religiosas e quaisquer outros segmentos representativos da população, para 
participar da Audiência Pública, no Auditório “Paulo Berger” da Prefeitura Municipal de Alumínio, 
situado a Avenida Eng. Antonio de Castro Figueroa, nº 100, Vila Santa Luzia,  no dia 29 de abril 

(quinta-feira) às 10h00min, para apresentação de proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 
o exercício de 2022, atendendo ao parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº 101/2000, 
assegurando a transparência da Gestão Fiscal. Esclarecemos que para não haver aglomeração em 
virtude das medidas de enfrentamento a pandemia do Covid 19 a audiência será transmitida pelo 

link: www.facebook.com/prefaluminio

Alumínio, 14 de abril de 2021.
LAVERIO RUSSO JUNIOR

Diretor do Departamento Municipal de Finanças

LEISLEIS

AUDIÊNCIA PÚBLICAAUDIÊNCIA PÚBLICA
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06ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 8ª LEGISLATURA

DE 05 DE ABRIL DE 2021 ÀS 18:00 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 

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO:
Retirada do projeto de lei nº 08/2021 que dispõe sobre alteração da carga horária de médicos plan-

tonistas e dá outras providências.
Recebimento das respostas dos requerimentos nºs 88, 89, 90, 91, 92, 93,95,96, 97, 98, 99, 100, 

101, 102, 103 e 104 de 2021 que estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara.

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES:

Recebimento do projeto de lei nº 08/2021-L que dispõe sobre denominação de logradouro público 
que especifica

Recebimento do projeto de resolução nº 12/2021 que dispõe sobre a criação da “ Frente parlamen-
tar em Defesa da Vida e da Família” no âmbito da Câmara Municipal de Alumínio.

Recebimento da moção de aplauso nº 06/2021 

07ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 8ª LEGISLATURA
DE 12 DE ABRIL DE 2021 ÀS 18:00 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 

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO:
Recebimento das respostas dos requerimentos nºs 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 
115, 117, 118, 122, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 de 2021 que estarão disponíveis no portal de 

transparência da Câmara.

Recebimento da defesa escrita do Senhor Prefeito Antônio Piassentini referente as contas munici-
pais do exercício de 2017 que estará disponível no portal de transparência da Câmara.

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES:

Recebimento do Projeto de Decreto Legislativo Nº 4/2021 que dispõe sobre concessão de Título de 
Cidadão Aluminense ao Reverendíssimo Padre Eduardo Aparecido dos Santos.

Recebimento do projeto de lei nº 09/2021-L que dispõe sobre denominação de logradouro público 
que especifica

Requerimentos

.Requerimento nº 164/2021, de autoria do edil Adilson Baldoino, requer voto de pesar pelo faleci-
mento da Senhora Judite dos Reis Faria.

Requerimento nº 166/2021, de autoria do edil Rivera, requer informações sobre sinalização das 
lombadas da cidade .

Requerimento nº 168/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações sobre roçada na 
rua Gabriel de Almeida, número 12, Bairro do Itararé.

Requerimento nº 169/2021, de autoria do edil Chico Capoeira, requer informações sobre ins-
talação de abrigo de ônibus  entre a Rua Rubens de Almeida com Av. José Bendito no Bairro 

Figueiras.
Requerimento nº 169/2021, de autoria do edil Chico Capoeira, requer informações sobre ins-
talação de abrigo de ônibus  entre a Rua Rubens de Almeida com Av. José Bendito no Bairro 

Figueiras.
Requerimento nº 170/2021, de autoria do edil Chico Capoeira, 

requer informações sobre instalação de abrigo de ônibus  na Rua 
Waldemar Machado.

Requerimento nº 171/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações sobre a sinaliza-
ção da estrada Jasiel do Prado Ferreira.

Indicações

Indicação Nº 108/2021, de autoria do edil Jean da Elite, solicita aos proprietários de terrenos parti-
culares da Vila Alpha, que realizem a limpeza dos locais, pois conforme fotos anexas, por causa do 

matagal e entulhos nos terrenos estão aparecendo animais peçonhentos nas residências.
Indicação Nº 109/2021 de autoria do edil Chico Capoeira, solicita a substituição dos tachões por 

lombada na Rua São Vicente próximo ao nº 197 Vila Paraiso.
Indicação Nº 110/2021 de autoria do edil Chico Capoeira, solicita a instalação de uma lombada na 

Rua São Vicente próximo ao nº 246 Vila Paraiso.

Indicação Nº 111/2021 de autoria do edil Chico Capoeira, solicita a instalação de uma lombada na 
Rua Divino Espirito Santo Vila Paraiso próximo ao nº32.

Indicação Nº 112/2021, de autoria do edil Chico Capoeira, solicita a instalação de uma lombada na 
Rua Divino Espirito Santo Vila Paraiso próximo ao número 71.

Indicação Nº 114/2021-, de autoria do edil Chico Capoeira, solicita construção de abrigo para o 
Ponto de Ônibus na rua Mato Grosso em frente ao nº 204 Jd. Progresso

Indicação Nº 115/2021, de autoria do edil Chico Capoeira, solicita iluminação, reparo e limpeza nos 
pontos de ônibus da zona rural do município.

Indicação Nº 116/2021, de autoria do edil Profº. Jediel de Carvalho, solicita a utilização da UBS – 
Unidade Básica de Saúde “Alzira de Moraes”, no Bairro Itararé, com uma pequena equipe médica 

para atendimentos de casos não associados à infecção da COVID-19. 

Indicação Nº 117/2021, de autoria do edil Profº. Jediel de Carvalho, solicita a reforma da ponte da 
pista de caminhada, ao lado da Base Compacta da SABESP, paralela à Estrada Jasiel Ferreira do 

Prado, no Bairro Alto do Itararé. 

Indicação Nº 118/2021, de autoria do edil Profº. Jediel de Carvalho, solicita a reforma do ponto de 
ônibus do transporte coletivo municipal, com o fechamento do fundo (abertura atrás), no Bairro 
Areia Branca II, próximo ao Restaurante Areia Branca, pertencente ao Sr. Marcelo, bem como, 

realizar constante limpeza do local.

Indicação Nº 119/2021, de autoria do edil Profº. Jediel de Carvalho, solicita a implantação de ilumi-
nação pública na Rua Luzia Batista Pelicer, no Bairro Terra Benta.

Indicação Nº 120/2021, de autoria do edil Profº. Jediel de Carvalho,solicita a  implantação de ilumi-
nação pública na Estrada Aurora Coelho Cerioni (Estrada do Desvio do Pedágio).

Indicação Nº 121/2021, de autoria do edil Profº. Jediel de Carvalho, solicita a implantação de ilu-
minação pública na Estrada Irineu de Rezende – Bairro do Briquituba - (estrada de acesso ao Polo 

Industrial e Jardim Daniele).

LEITURA DO Expediente Recebido de Diversos
Recebimento do requerimento nº 377/2021 de autoria do deputado estadual Coronel Telhada para-

benizando o município de Alumínio pelo aniversário.
                        
ORDEM DO DIA

Aprovada a Discussão única do projeto de lei nº 08/2021-L que dispõe sobre denominação de logra-
douro público que especifica

Aprovada a Discussão única do projeto de resolução nº 12/2021 que dispõe sobre a criação da “ 
Frente parlamentar em Defesa da Vida e da Família” no âmbito da Câmara Municipal de Alumínio.

Aprovada a Discussão única da Moção de aplauso nº 06/2021

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

PUBLICAÇÕES OFICIAISPUBLICAÇÕES OFICIAIS
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