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DECRETOSDECRETOS
D E C R E T O   N° 2.215, DE 29 DE JUNHO 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$.50.000,00 (cinquenta mil reais), para suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente: 
02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.15.00 – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
02.15.01 – DIRETORIA E DEPENDENCIAS  
Atividade: 08.244.0205.2.019 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
Elemento de Despesa – 3.1.90.11.00 – VENCTOS E VANTAGENS  FIXAS PESSOA CIVIL
Ficha n° 286.......................................................................................................R$ 50.000,00
TOTAL................................................................................................................R$  50.000,00
Art. 2° O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes da  redução das 
seguintes dotações  do orçamento vigente:
02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.15.00 – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
02.15.01 – DIRETORIA E DEPENDENCIAS  
Atividade: 08.243.0205.2.076 – MANUTENÇÃO ASSIST. CRIANÇA CASA LAR 
Elemento de Despesa – 3.3.90.39.00 – OUTROS SER. DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 
Ficha n° 311.......................................................................................................R$ 50.000,00
TOTAL................................................................................................................R$  50.000,00
Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 29 de junho de 2021.
ANTONIO PIASSENTINI

Prefeito Municipal
LAVERIO RUSSO JUNIOR 

Diretor do Departamento Municipal de Finanças
Registrado e Publicado na Prefeitura em 29/06/2021

D E C R E T O Nº 2.216, DE 21 DE JULHO DE 2.021. 
DISPÕE SOBRE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA O FUNCIONAMENTO DE PARCELA DOS 
SETORES DA ECONOMIA, DE FORMA CONTROLADA, NO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO.
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas 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 enfrentamento da pandemia do Coronavírus;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 2.062, de 21 de março de 2020, que reconhe-
ceu o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020, que institui o 
Plano São Paulo;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº 65.839, de 30 de junho de 2021;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº 65.856, de 7 de julho de 2021, que estende a 
medida de quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, e as medidas tran-
sitórias, de caráter excepcional, instituídas pelo Decreto nº 65.635, de 16 de abril de 2021;
CONSIDERANDO os números apresentados de contaminação e o elevado número de óbitos no 
município de Alumínio; 
CONSIDERANDO que o Chefe do Poder Executivo, poderá autorizar, mediante ato fundamentado, 
a retomada gradual do atendimento presencial ao público de serviços e atividades não essenciais, 
de forma suplementar, restringindo, mas nunca flexibilizando acima do permitido pelo Plano de São 
Paulo,
D E C R E T A:
Art. 1º  Para fins do disposto neste Decreto ficam estendidas as medidas de quarentena no âmbito 
do município de Alumínio, até novas determinações.
Art. 2º Fica determinado o toque de recolher no município de Alumínio a partir das 23h até as 5h 
do dia seguinte, salvo trabalhadores em percurso do trabalho até a sua residência e vice-versa.
Art. 3º  Enquanto durar o período de quarentena definido no artigo 1º, ficam permitidas com atendi-
mento presencial, desde que com capacidade máxima de ocupação de 40% (quarenta por cento):
I - as atividades comerciais, não definidas como essenciais, entre 6h00min e 23h00min, ;
II - as atividades religiosas, presenciais, individuais e coletivas, observadas as demais medidas de 
proteção previstas no protocolo sanitário do Governo do Estado de São Paulo, disponível em https://
www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/ uploads/2021/03/protocolo-atividades-religiosas-v-05.pdf;
III – restaurantes, bares e similares, entre 8h00min e 23h00min;
IV - salões de beleza e barbearia, com atendimento individual, entre 6h00min e 23h00min;
V - atividades culturais, entre 6h00min e 23h00min;
VI - academias, clubes e centros esportivos, entre 6h00min e 23h00min;
Parágrafo único. O comércio, bares e restaurantes em funcionamento até as 23h00min, deverão limi-
tar o acesso aos estabelecimentos às 22h00min..
Art. 4º Os estabelecimentos descritos no artigo 3º que realizem atendimento presencial ao público 
deverão observar as restrições, medidas e protocolos expedidos pelas autoridades de saúde, sem 

prejuízo de outras que vierem a ser editadas, bem como adotar medidas específicas para evitar aglo-
merações, especialmente definidas pelo Plano São Paulo, do Governo Estadual.
Art. 5º   Continua vedada a aglomeração de pessoas em praças, esquinas, bem como o aluguel de 
chácaras de recreio e demais estabelecimentos dedicados à realização de eventos, festas ou recep-
ções.
Art. 6º  Em caso de constatação de desrespeito às normas municipais de combate ao Coronavírus 
(COVID-19), inclusive, se comprovada a realização de eventos e festas
clandestinas, fica o infrator submetido às seguintes sanções:
I –   Multa sanitária no valor R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para pessoa física que 
descumprir 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 comér-
cio 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.
III -  Para cumprimento do disposto neste artigo, as Divisões de Vigilância Sanitária e de Tributa-
ção e Fiscalização contarão com o apoio da Equipe de Fiscalização instituída pelo Decreto nº 2.182, de 
08 de março de 2021;
IV -  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 Pau-
lo.
V - Sem prejuízo das medidas acima elencadas, a infração será comunicada ao Ministério Públi-
co, para adoção das medidas cabíveis.
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 Fiscali-
zação
Art. 7º Durante a vigência da medida de quarentena de que trata este Decreto, enquanto as ne-
cessidades de serviço público assim o permitirem, os servidores da Administração Pública Direta que 
apresentarem fatores definidos, pela Vigilância Sanitária do Departamento Municipal de Saúde, como 
de risco para a COVID-19 e ainda não imunizados contra a doença, serão mantidos em jornada remota 
de trabalho, ou à disposição da Administração.
§ 1º Funcionários que já tomaram a 2ª dose da vacina e a dose única, deverão retornar aos 
serviços a partir de 01/08/2021, isso se contados 20 dias pós vacinação. 
§ 2º  O Departamento Municipal de Educação, comunicará por Decreto específico quanto ao 
retorno dos professores da rede municipal de ensino.
Art. 8º O atendimento ao público no Paço Municipal será realizado com agendamento, estabeleci-
dos pelos departamentos.
Art. 9º  Para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional e internacio-
nal, decorrente do Coronavírus (COVID-19), os órgãos da Administração Pública Municipal adotarão as 
orientações e recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, bem como 
das entidades de saúde estadual e local, com o objetivo de proteção da coletividade.
Art. 10   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.  
Art. 11  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. 12 Este decreto entra em vigor na data da sua publicação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO, aos 21 de julho 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 20/07/2021

A prefeitura Municipal de Alumínio, torna público que instaurou o processo administrativo n.º 570/2020 
com o objetivo de promover a regularização fundiária com base na Lei Federal 13.465/2017 do lotea-
mento Haras Três Sinos.
Informamos também que no decorrer do mês de agosto técnicos contratados pelo loteador farão visitas 
aos imóveis a fim de obterem informações sobre os documentos de aquisição dos lotes para que se 
possa em momento oportuno na regularização definir os ocupantes / proprietários dos imóveis.
Importante salientar que a base para a titulação da propriedade será o cadastro imobiliário do municí-
pio, sendo assim, solicitamos que aqueles que já estejam cadastrados forneçam as informações neces-
sárias aos técnicos para a atualização cadastral e para quem ainda não tem seu imóvel cadastrado, 
protocole cópia do  documento de aquisição do terreno informando o número do lote juntando os 
documentos pessoais, RG e CPF, conta de energia elétrica e conta de água.

Atenciosamente
Comissão de Regularização Fundiária Urbana

Decreto Municipal 2.202 de 11 de maio de 2021
Exercício 2021 a 2024
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RESOLUÇÃO CMDHCA N°. 02, DE 15 DE JUNHO DE 2021.

Dispõe sobre solicitação de alteração no Plano de Aplicação do Termo de Colaboração nº 01/2021, 
Chamamento Público nº 03/2020, para execução do Diagnóstico Social da Criança e do Adolescente e 
Elaboração do Plano Decenal dos Direitos de Crianças e Adolescente do município de Aluminio/SP. 
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDHCA - Alu-
mínio SP, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Federal nº 8.069 de 13 de Julho de 
1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e suas alterações, na Lei Municipal nº. 123, de 28 
de Junho de 1994, alterada pela Lei N° 1.780 de 12 de Maio de 2015. 
CONSIDERANDO o disposto no art. 14, IV da Lei Municipal nº 1.780/2015 sobre a competência do 
CMDHCA de "deliberar sobre a destinação dos recursos fi nanceiros do FMDHCA";
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014 que estabelece o regime jurídico 
das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil;
CONSIDERANDO o Decreto n° 2.188 de 19/03/2021 que regulamenta o Manual de Prestação de Con-
tas das parcerias celebradas pelo município de Alumínio com organizações da sociedade civil;
CONSIDERANDO o tópico 4.3, item 3 do Manual de Prestação de Contas que estabelece a neces-
sidade de análise pelo conselho gestor da política pública correspondente, para as solicitações de 
remanejamento de recursos no Plano de Aplicação das parcerias. 
RESOLVE: 
Art. 1º- APROVAR, nos termos da ATA de Reunião Extraordinária do CMDHCA do dia 15 de junho 
de 2021, a solicitação de alteração encaminhada pela organização Associação de Pesquisadores e 
Formadores da Área da Criança e do Adolescente - NECA. no Plano de Aplicação do Termo de Cola-
boração nº 01/2021, Chamamento Público nº 03/2020, com remanejamento de recursos para suprir a 
necessidade de aquisição de licença para uso de plataforma de reuniões on line, conforme Ofícios nº 
039 e 043/2021  - Processo nº 1386/2020.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.   

Alumínio, 15 de junho de 2021.
Maria Marta Martins Ferreira

Presidente CMDCA

RESOLUÇÃO CMDHCA N°. 01 DE 11 DE MARÇO DE 2021.
Dispõe sobre a aprovação do Plano de Ação do CMDHCA e Plano de Aplicação dos Recursos do 
FMDHCA para o ano de 2021.
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDHCA - Alu-
mínio SP, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Federal nº 8.069 de 13 de Julho de 
1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e suas alterações, na Lei Municipal nº. 123, de 28 
de Junho de 1994, alterada pela Lei N° 1.780 de 12 de Maio de 2015.
CONSIDERANDO o disposto no art. 88, IV do, Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA que esta-
belece que "são diretrizes da política de atendimento: [....] IV - manutenção de fundos nacional, esta-
duais e municipais vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente";
CONSIDERANDO a Resolução nº 137/2010, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - CONANDA, a qual trata dos "parâmetros para a criação e o funcionamento dos Fundos 
Nacional, Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências";
CONSIDERANDO o disposto no art. 29, II da Lei Municipal nº 1.780/2015 que estabelece que a 
liberação de recursos do FMDHCA devem estar em "....conformidade com as ações, os planos e o 
programas previamente estabelecidos e aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos Humanos da 
Criança e do Adolescente";
CONSIDERANDO o disposto no art. 14, XII da Lei Municipal nº 1.780/2015 sobre a competência do 
CMDHCA de "deliberar o Plano Anual de Aplicação dos Recursos do Fundo Municipal dos Direitos 
Humanos da Criança e do Adolescente";
CONSIDERANDO a deliberação ocorrida em reunião ordinária do CMDHCA em 11 de Março de 2021, 
em relação ao Plano de Ação do CMDHCA e de Aplicação do FMDHCA.
RESOLVE: 
Art. 1º- APROVAR, nos termo da ATA de Reunião Extraordinária do CMDHCA do dia 11 de Março 
de 2021, o Plano de Ação do CMDHCA e Plano de Aplicação dos recursos do Fundo Municipal dos 
Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes (FMDHCA) para o ano de 2021, conforme o Anexo I - 
Publicado na página - https://aluminiocmdca.wixsite.com/conselhomunicipal. 
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Alumínio, 11 de março de 2021.
Maria Marta Martins Ferreira

Presidente CMDCA

DECRETO Nº 2.219 DE  29 DE JULHO DE 2021

DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 
DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO E SUBSTITUIÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PRESENCIAIS 
PELA MODALIDADE REMOTA (NÃO PRESENCIAIS) DE 01 DE AGOSTO DE 2021 À 31 DE AGOS-

TO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro 2020, que dispõe sobre 
medidas para enfrentamento da pandemia do Coronavírus;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 2062, de 21 de março de 2020, que reco-

nheceu o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 e Decreto Municipal nº 
2.216, DE 21 DE JULHO DE 2.021;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, que instituiu 
o Plano São Paulo, autorizando aos municípios a adotarem medidas controladas de retomada das 

atividades, em conformidade com suas condições epidemiológicas e estruturais para enfrentamento da 
pandemia do COVID-19;

CONSIDERANDO os números apresentados de contaminação e o elevado número de óbitos no muni-
cípio de Alumínio;
D E C R E T A : 

Art. 1º Fica prorrogada a suspensão das aulas presenciais no período compreendido entre 01 de 
agosto à 31 de agosto de 2021. Nesse período todas as unidades escolares estarão abertas para 

atendimento presencial. 
§ 1º Os Servidores da Educação, deverão retornar aos serviços a partir de 01/08/2021, salvo os Pro-
fessores e Auxiliares de Desenvolvimento Infantil que serão mantidos em jornada remota de trabalho, 

ou à disposição da Administração;
§ 2º Os Servidores da Educação que apresentarem fatores defi nidos, pela Vigilância Sanitária do 

Departamento Municipal de Saúde, como de risco para a COVID-19 e ainda não imunizados contra a 
doença com a 2ª dose da vacina e a dose única, serão mantidos em jornada remota de trabalho, ou à 

disposição da Administração;
Art. 2º As instituições de Ensino de Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino 

fundamental II e EJA – Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Alumínio, 
deverão propor formas de realizações de atividades escolares remotas (não presenciais) para acesso 

dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Alumínio.
       § 1° Dar continuidade no Programa Atividades Remotas, em razão da suspensão de aulas na 

Rede Municipal de Ensino, desde 23 de março de 2020, determinadas pelos Decretos  nº 2058 de 16 
de Março de 2020, nº 2060 de 17 de março de 2020, nº 2079 de 08 de maio de 2020,  nº 2.089 de 15 
de junho de 2020, e nº 2163, de 21 de janeiro de 2021; 2176, de 24 de fevereiro de 2021; nº 2.189, de 
26 de março de 2021, nº 2.200, de 07 de maio de 2021, nº 2.203, de 31 de maio de 2021, nº 2.208, de 
29 de junho de 2021, visando à realização de atividades remotas (não presenciais), tendo por objetivo 
o cumprimento da carga horária mínima anual de 800 (oitocentos) horas de efetivo trabalho escolar, 

nos termos da legislação educacional vigente.
       § 2° As atividades remotas a serem desenvolvidas serão obrigatórias e os docentes deverão cum-

prir suas jornadas diárias por meio de teletrabalho. 
Art. 3º Compete aos Diretores das Unidades escolares acompanharem o cumprimento das jornadas 
de trabalho dos professores dando ciência aos alunos acerca das atividades, monitorando o desen-
volvimento do processo de entrega e devolutiva das atividades e garantindo que todos os alunos da 

Unidade Escolar tenham acesso às atividades remotas.
§ 1° As atividades remotas, serão disponibilizadas nos canais de comunicações que entenderem mais 
adequado às diferentes realidades e pelo site da Prefeitura Municipal de Alumínio, no Portal da Educa-

ção no endereço abaixo indicado e nas Secretarias Escolares.
a) Portal da Educação: http://aluminio.sp.gov.br/educacao
b)  link Atividades Remotas: http://aluminio.sp.gov.br/educacao/atividadesremotas/ 

       §   2° As atividades estarão organizadas por fase e ano de escolaridade.
§ 3° Os educandos devem realizar, com o auxílio dos pais ou responsáveis, as atividades referentes à 

fase e ano que está cursando no ano letivo de 2021.
Art. 4° Durante o período de suspensão das aulas presenciais, os pais, alunos e responsáveis que 
necessitarem de atendimento presencial nas unidades escolares, deverão respeitar todos os proto-

colos estabelecidos pela OMS (Organização Mundial de Saúde) de prevenção ao Covid-19, com uso 
obrigatório de máscara.

Art. 5° As atividades escolares remotas têm como objetivos:
           I -  Adotar providências que minimizem as perdas dos alunos com a suspensão de atividades nos 

prédios escolares; 
II -  Assegurar que os objetivos educacionais de ensino e aprendizagem previstos nos planos de cada 

escola sejam alcançados até o fi nal do ano letivo; 
III -  Garantir que o calendário escolar seja adequado às peculiaridades locais, inclusive climáticas, 
econômicas e de saúde, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto em Lei, ou seja, sem redução 

das 800 (oitocentas) horas de atividade escolar obrigatória, conforme previsto no § 2º, do art. 23, da LDB; 
IV -  Computar nas 800 (oitocentas) horas de atividade escolar obrigatória, as atividades programadas 

fora da escola, caso atendam às normas vigentes sobre dia letivo e atividades escolares (Indicação CEE 
185/2019); 

V - Utilizar, para a programação da atividade escolar obrigatória, todos os recursos disponíveis, desde 
orientações impressas com textos, estudo dirigido e vídeo-aulas enviadas aos alunos/família, bem como outros 

meios remotos diversos.
Art. 6° As atividades escolares não presenciais serão computadas como horas letivas, devendo compor as 800 

(oitocentas) horas letivas mínimas previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Art. 7° A instituição educacional procederá de modo que o discente e seus familiares tenham plena compreen-
são de que se trata de colaboração entre a família e a instituição escolar, em que todos têm responsabilidade 

na sua parte a cumprir, de modo a zelar pela aprendizagem dos alunos.
Art. 8° Os familiares juntamente com os alunos deverão apresentar as atividades realizadas para os seus res-

pectivos professores no momento de retorno às aulas presenciais e posteriormente os diretores encaminharem 
para os supervisores do Departamento Municipal de Educação.

Art. 9º Neste período em que ocorrerá a suspensão das atividades presenciais e o desenvolvimento da educa-
ção à distância, os kits merendas para os alunos da Rede Municipal de Ensino, serão entregues nos dias 30 e 

31 de agosto de 2021. 
Art. 10° Os cursos profi ssionalizantes e cursos livres em parceria com o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas), serão permitidos, desde que sejam respeitados os protocolos de segurança 

emitidos pela Vigilância Sanitária de uso obrigatório de máscara, álcool em gel e distanciamento.
Art. 11º  Ficam suspensas as aulas ou atividades presenciais no período de  01 de agosto à 31 de

 agosto de 2021, da Classe Descentralizadora da ETEC de São Roque e da UNIVESP, localizada no prédio 
público, na Avenida  Senador José Ermírio de Moraes, nº 798, Vila Santa Luzia, no município de Alumínio, 

devendo a instituição se organizar para a substituição das disciplinas presenciais, por atividades letivas e peda-
gógicas que utilizem recursos educacionais digitais, tecnologias de informação e comunicação ou outros meios 
afi ns, e atividades em regime domiciliar, conforme prevê o § 4º, do inciso IV, do art. 32, da Lei 9.394/96 - Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Art. 12º Enquanto durar o período de quarentena defi nido no artigo 1º, fi cam permitidas as aulas presenciais, 
desde que com capacidade máxima de ocupação de 40% (quarenta por cento), do Centro Educacional Sesi 
– 192, no município de Alumínio, devendo observar as restrições, medidas e protocolos expedidos pelas au-

toridades de saúde, sem prejuízo de outras que vierem a ser editadas, bem como adotar medidas específi cas 
para evitar aglomerações, especialmente defi nidas pelo Plano São Paulo, do Governo Estadual;

Art. 13º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 29 de julho de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

ANGELA MARIA TISEO CLETO
Diretora do Departamento de Educação

Registrada e Publicada na Prefeitura em 29/07/2021.
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