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DECRETOS
DECRETO Nº 2.204, DE 31 DE MAIO DE 2021
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADO PELA LEI
Nº 2.127 DE 24/11/2020
O Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas,
DECRETA:
Art.1º- Fica aberto na Contadoria Municipal, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$
129.835,00 (cento e vinte e nove mil e oitocentos e trinta e cinco reais) para suplementar as seguintes
dotações do orçamento vigente:
02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.07.00 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
02.07.01 – DIRETORIA E DEPENDENCIAS
Atividade: 15.452.0206.2.019 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
Elemento de Despesa - 3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO
Ficha n° 118......................................................................................................R$ 70.000,00
Atividade: 15.452.0206.2.019 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
Elemento de Despesa - 3.3.90.39.00-OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Ficha n° 122......................................................................................................R$ 45.000,00
02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.14.00 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
02.14.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO
Atividade: 10.122.0204.2.019 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
Elemento de Despesa - 3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO
Ficha n° 237.......................................................................................................... R$ 735,00
02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.14.00 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
02.14.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO BÁSICA
Atividade: 10.301.0204.1.004 – EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS
Elemento de Despesa – 4.4.90.52.00 – EQUIP.MATERIAL PERMANENTE
Ficha n° 252........................................................................................................ R$8.240,00
02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.14.00 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
02.14.03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – PRONTO ATENDIMENTO
Atividade: 10.302.0204.1.004 – EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS
Elemento de Despesa -4.4.90.52.00 – EQUIP.MATERIAL PERMANENTE
Ficha n°261............................................................................................................. R$ 5.860,00
TOTAL....................................................................................................................R$ 129.835,00
Art. 2° O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recurso proveniente da redução das
seguintes dotações do orçamento vigente:
02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.07.00 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
02.07.01 – DIRETORIA E DEPENDENCIAS
Atividade: 15.452.0206.1.004 – EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS
Elemento de Despesa -4.4.90.52.00 – EQUIP.MATERIAL PERMANENTE
Ficha n° 133.......................................................................................................R$ 90.000,00
02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.09.00 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL PLANEJAMENTO E OBRAS
02.09.01 – DIRETORIA E DEPENDENCIAS
Atividade: 04.451.0206.1.004 – EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS
Elemento de Despesa -4.4.90.52.00 – EQUIP.MATERIAL PERMANENTE
Ficha n° 152.......................................................................................................R$ 25.000,00
02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.14.00 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
02.14.07 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – ASSIST.ODONTOLÓGICA
Atividade: 10.301.0204.1.004 –EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS
Elemento de Despesa -4.4.90.52.00 – EQUIP.MATERIAL PERMANENTE
Ficha n° 285.......................................................................................................R$ 8.000,00
02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.14.00 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
02.14.05 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – VIGILANCIA SANITARIA
Atividade: 10.304.0204.1.004 –EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS
Elemento de Despesa -4.4.90.52.00 – EQUIP.MATERIAL PERMANENTE
Ficha n° 274.......................................................................................................R$ 6.835,00
TOTAL...........................................................................................................R$ 129.835,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 31 de maio de 2021.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
LAVERIO RUSSO JUNIOR
Diretor do Departamento Municipal de Finanças

Registrado e Publicado na Prefeitura em 31/05/2021
D E C R E T O N.º 2.205, DE 15 DE JUNHO DE 2021
DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL
– COMDEC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são
conferidas e nos termos do artigo 2º, da Lei nº 383 de 18/03/1998,
D E C R E T A:
Art. 1.º - Fica alterada a constituição do Conselho Municipal de Defesa Civil - COMDEC, pelos adiantes
relacionados:
José Severino de Araújo– Presidente
José Carlos de Araújo – Vice-Presidente
Marcus Vinicius Afonso Barbosa – Secretário
Marlene Vieira Antoniel- Membro
Maria José de Oliveira Dias- Membro
Liliane Conceição de Almeida – Depto. Municipal Desenvolvimento Social
Sgt. Nilton Rodrigues Paes Junior – Policia Militar
Cabo Evandro de Almeida– Policia Militar
Dr. Jonas Ramos Antiquera - Membro
Francisco Conrado Gomes Junior – Membro
Odilon Fidellis Ferreira – Membro
Viviane de Cassia Leme – Membro
Regina Granito de Faria - Membro (Conselho Tutelar)
Sara Regina de Souza Lima- Membro
Adriano Ferreira Lima – Membro
Dalila Berger Arantes- Membro
Rosemedes Oliveira da Silva – Membro
Erick Fernando Chagas- Membro
Thiago de Lima de Arruda- Membro
Marina de Souza Gomes-Membro
Luiz Fernandes- Membro
Eng. Rodolpho Barreto Miguel Rodrigues- Membro
Eloá Cristina Santos - Membro
Art. 2.º - O desempenho das atribuições dos conselheiros a que se refere este artigo, será considerado de relevantes serviços prestados ao Município. Continuação do Decreto nº 2.205/2021 fls. 02Art. 3.º
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 15 de junho de 2021.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
DALILA BERGER ARANTES
Diretora do Departamento Municipal de Governo
Registrado e Publicado na Prefeitura em 15/06/2021.
D E C R E T O Nº 2.206, DE 15 DE JUNHO DE 2021.
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, EXERCÍCIO 2021-2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ANTÔNIO PIASSENTINI, Prefeito de Alumínio, usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
D E C R ETA:
Art. 1º Altera a composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para o
exercício 2021-2023, que ficará composta pelos adiante relacionados, nos termos da Lei Municipal nº
1.780, de 12/05/2015:
Departamento Municipal de Desenvolvimento Social:
Titular: Ítalo Rânifer Sampaio Baptista
Suplente: Vivian Ferreira Xavier Lima
Departamento Municipal de Educação:
Titular: Fiorisilia Ana Maria Risi
Suplente: Katia Rosemary Correia Moura Vicente
Departamento Municipal de Saúde:
Titular: Ana Silvia Pereira Miranda
Suplente: Lisete Pereira Bastos
Departamento Municipal de Finanças:
Titular: Débora Fernanda da Silva Oliveira
Suplente: Rogério Nicacio Caetano
Representantes da Sociedade Civil
Titular: Maria Marta Martins Ferreira– AACAA
Suplente: Higor Duarte Azevedo – “AACAA”
Titular: Bruno de Arruda Cunha – “Associação Ação Amor”
Suplente: Juliana de Arruda Cunha - “Associação Ação Amor”
Titular: Lygia Maria Bustamante Freire de Andrade - “AFCE”
Suplente: Vera Lucia de Oliveira “AFCE”
Titular: Sirlene Tatara Silva - “Nucleo Bandeirantes Garou”
Suplente: Jeﬀerson da Silva – “Nucleo Bandeirantes Garou”
Continuação do Decreto nº 2.206/2021 – fls-02
Parágrafo único – Composição da Mesa Diretora, conforme eleição realizada em 15 de junho de 2021:
Presidente: Maria Marta Martins Ferreira
Vice-Presidente: Ana Silva Pereira Miranfa
1º Secretário: : Lygia Maria Bustamante Freire de Andrade
2º Secretário: Ítalo Rânifer Sampaio Baptista
Art.2- Este Decreto Entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 15 de junho de 2021.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
LILIANE CONCEIÇÃO DE ALMEIDA
Diretora e Gestora do Depto. Municipal de Desenvolvimento Social
Registrado e Publicado na Prefeitura em 15/06/2021.
D E C R E T O Nº 2.207, DE 25 DE JUNHO DE 2021.
DISPOSIÇÃO SOBRE COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,
EXERCÍCIO 2021-2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ANTÔNIO PIASSENTINI, Prefeito de
Alumínio, usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

Alumínio, 30 de Junho de 2021
DECRETA:
Art. 1º A composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para o exercício
2021-2023, será composta pelos adiante relacionados, nos termos do Art. 19, § 1º, Lei Municipal nº
2.110, de 14 de julho de 2020,
a) Representantes governamentais:
1. Departamento Municipal de Desenvolvimento Social
Maísa Almeida de Lima Cavalcante - Titular
Marlene de Souza Tibúrcio Tisêo - Suplente
2. Departamento Municipal de Negócios Jurídicos
Carla da Silva Reis - Titular
Gláucia Gomes de Almeida - Suplente
3. Departamento Municipal de Saúde
Ana Sílvia Pereira Miranda - Titular
Lisete Pereira Bastos - Suplente
4. Departamento Municipal de Educação
Graziela Aparecida de Moraes - Titular
Fiorisília Ana Maria Risi - Suplente
5. Departamento Municipal de Finanças e Administração
Rogério Nicácio Caetano - Titular
Antônia Maria Lourenço Moraes - Suplente
b) Representantes da sociedade civil:
1. Associação de Assistência e Amparo ao Menor de Alumínio - Ação Amor
Bruno de Arruda Cunha - Titular
Juliana de Arruda Cunha - Suplente
2. Associação de Apoio a Criança e ao Adolescente de Alumínio - AACAA
Iolanda Teles dos Santos Domingues - Titular
Rita de Cássia Pereira Araújo – Suplente
3. Associação das Famílias das Crianças Especiais de Alumínio - AFCE
Renato da Silva Ferreira - Titular
Freide Henrique Freitas Oliveira - Suplente
Continuação do Decreto nº 2.207/2021 fls. 02
4. Associação Nossa Sra. Rainha da Paz - Casa Jesus Amor de Alumínio
Lygia Maria Bustamante Freire de Andrade - Titular
Patrick Aygadoux - Suplente
5. Representantes de trabalhadores do SUAS
Eliane de Paula - Titular
Cleuci Lopes da Silva Cardoso - Suplente
c) Composição Mesa Diretora eleita em 01 de junho de 2021 para o mandato de 2 anos - 2021 a 2023.
Presidente: Lygia Maria Bustamante Freire de Andrade
Vice Presidente: Cleuci Lopes da Silva Cardoso
1º Secretária: Carla da Silva Reis
2ª Secretária: Graziela Aparecida de Moraes
Art.2- Este Decreto Entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 25 de junho de 2021.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
LILIANE CONCEIÇÃO DE ALMEIDA
Diretora e Gestora do Depto. Municipal de Desenvolvimento Social
Registrado e Publicado na Prefeitura em 25/06/2021.
DECRETO Nº 2.208 DE 29 DE JUNHO 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 JULHO DE 2021 À 31 DE JULHO 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 reconheceu
o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19;
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, e;
D E C R ETA:
Art. 1º Fica prorrogada a suspensão das aulas presenciais no período compreendido entre 01 de julho
à 31 de julho de 2021. Nesse período os servidores realizarão o trabalho presencial mediante escalonamento nas unidades escolares.
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, 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 cumprir
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
desenvolvimento 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 no canais de comunicações que entenderem
mais adequado às diferentes realidades e pelo site da Prefeitura Municipal de Alumínio, no Portal
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da Educação 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 protocolos 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 final 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
compreensão 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 respectivos 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
educação à distância, os kits merendas para os alunos da Rede Municipal de Ensino, serão entregues
nos dias 28, 29 e 30 julho de 2021.
Art. 10° Os cursos profissionalizantes 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 julho à 31 de julho
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 pedagógicas que utilizem recursos educacionais digitais, tecnologias de informação e comunicação
ou outros meios afins, 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 Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 29 de junho de 2021.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
ANGELA MARIA TISEO CLETO
Diretora do Departamento de Educação
Registrada e Publicada na Prefeitura em 29/06/2021.

LEIS

L E I _Nº 2.155 DE 23 DE JUNHO DE 2021
INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL – PRF NO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por lei;
Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído, no Município de Alumínio, Estado de São Paulo, o Programa de Recuperação
Fiscal – PRF, destinado a oferecer aos devedores da fazenda pública condições especiais para a
regularização dos créditos tributários e não tributários inscritos na Dívida Ativa do município até 31 de
dezembro de 2020.
§ 1º Entende-se por crédito municipal o valor do principal, acrescido de atualização monetária, da multa
e juros de mora, conforme a legislação vigente.
§ 2º Os créditos abrangidos pela presente lei incluem aqueles em execução fiscal ou objeto de discussão judicial, em razão de créditos constituídos e exigíveis.
Art. 2º O PRF será administrado pelo Departamento Municipal de Finanças, no que diz respeito aos
créditos inscritos em Dívida Ativa e não encaminhados à execução fiscal, e pelo Departamento Municipal dos Negócios Jurídicos, para os débitos já inscritos e executados judicialmente.
Art. 3º Poderão ser incluídos no PRF eventuais saldos de parcelamentos anteriores, ainda que em
andamento.
Art. 4º Não poderão ser incluídos no PRF débitos de órgãos da própria administração, fundações e
autarquias, bem como os relativos a preços, concessões ou contratos públicos.
Art. 5º Os interessados poderão aderir ao PRF mediante requerimento a ser apresentado até o dia 30
de SETEMBRO de 2021.
Art. 6º As condições especiais disponibilizadas àqueles que aderirem ao PRF consistirão na opção de
uma das seguintes formas e condições de pagamento dos créditos:
I – à vista será concedido desconto de 95% (noventa e cinco por cento) na multa de mora e nos juros
moratórios;
II – em até 06 (seis) parcelas será necessário pagar, a título de entrada, o montante de 10% (dez
por cento) do valor total do débito, com desconto de 80% (oitenta por cento) na multa de mora e
nos juros moratórios;
III – em até 12 (doze) parcelas será necessário pagar, a título de entrada, o montante de 10%
(dez por cento) do valor total do débito, com desconto de 65% (sessenta e cinco por cento) na
multa de mora e nos juros moratórios;
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IV – em até 24 (vinte e quatro) parcelas será necessário pagar, a título de entrada, o montante de 10%
(dez por cento) do valor total do débito, com desconto de 50% (cinquenta por cento) na multa de mora
e nos juros moratórios;
V – em até 36 (trinta e seis) parcelas será necessário pagar, a título de entrada, o montante de 10%
(dez por cento) do valor total do débito, com desconto de 35% (trinta e cinco por cento) na multa de
mora e nos juros moratórios;
§ 1º Entende-se por valor total do débito para fins do cálculo da entrada das hipóteses dos incisos II a
IV, deste artigo, o valor consolidado nos termos do § 1º do art. 7º, já apurado com os descontos previstos, após a escolha da forma de pagamento.
§ 2º Observado o percentual mínimo estabelecido nos incisos II a IV do caput deste artigo, o valor:
I – da primeira parcela, não poderá ser inferior ao valor das demais parcelas;
II – de cada parcela mensal não poderá ser inferior a:
a) R$ 50,00 (cinquenta reais) para pessoas físicas; e
b) R$ 100,00 (cem reais) para pessoas jurídicas.
§ 3º Excepcionalmente, o número de parcelas previsto no caput deste artigo poderá ser ampliado, e o
valor mínimo de cada parcela, previsto no inciso II do § 2º deste artigo, poderá ser desprezado, caso o
devedor comprove não possuir condições econômicas para assumir qualquer das opções de pagamento e esteja inscrito no Cadastro Único de Assistência Social, com parecer do Departamento de
Desenvolvimento Social.
§ 4º Após a validação do acordo, nos termos do art. 10, I, desta lei, o atraso no pagamento de qualquer
parcela, relativamente a ela, acarretará na aplicação dos acréscimos decorrentes da mora previstos na
legislação municipal.
Art. 7º O montante passível de parcelamento corresponderá ao valor consolidado dos créditos municipais na data da formalização da adesão ao programa.
§ 1º Entende-se por valor consolidado o valor do crédito municipal, referido no § 1º do art. 1º desta lei,
acrescido das despesas processuais e de honorários advocatícios, à exceção das custas processuais,
que deverão ser quitadas pelo interessado diretamente junto ao Poder Judiciário.
§ 2º Quando da emissão do carnê e/ou guia para pagamento será acrescido o valor do preço público
relativo ao expediente, conforme estabelecido em decreto.
Art. 8º A adesão ao PRF implica:
I – na desistência automática dos parcelamentos anteriormente concedidos, ainda que estejam com os
pagamentos em dia;
II – na aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta lei, e constitui confissão irrevogável e irretratável da dívida relativa aos débitos tributários e não tributários nele incluídos,
com reconhecimento expresso da certeza e liquidez do crédito correspondente, produzindo os efeitos
previstos no art. 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional; e
III – na desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre
o qual se fundam nos autos judiciais respectivos, bem como a desistência de eventuais impugnações,
defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo.
Art. 9º A fruição dos descontos previstos nesta lei, na forma e prazo nela regulados, não confere direito
à restituição ou devolução de valores, ainda que de importância já paga, a qualquer título e a qualquer
tempo.
Art. 10 A adesão de que trata o art. 5º fica condicionada a:
I – assinatura de Termo de Acordo e Confissão de Dívida e recolhimento da primeira parcela;
II – comprovação do pagamento das custas processuais, quando for o caso;
III – desistência expressa e irrevogável de qualquer recurso administrativo, embargos à execução fiscal
ou ação judicial eventualmente existente, relativas aos créditos tributários ou não tributários incluídos
no programa.
Parágrafo único. O parcelamento sujeita, ainda, o devedor:
I – a efetuar o recolhimento da parcela única, prevista no inciso I do "caput" do art. 6º, até o 2º dia útil
ao da celebração do acordo; e
II – a dar início ao pagamento da 1ª parcela, previstas nos incisos II a VI do "caput" do art. 6º, até o 2º
dia útil da data da celebração do parcelamento.
Art. 11 A adesão ao PRF acarretará a suspensão das execuções fiscais destinadas à cobrança do
crédito parcelado, pelo prazo do parcelamento a que se obrigou o devedor.
§ 1º Liquidado o parcelamento nos termos desta lei, o Município informará o fato ao juízo da execução
fiscal e requererá a sua extinção.
§ 2º O levantamento, pelo executado, de eventuais depósitos judiciais, penhoras ou garantias efetivadas no processo de execução fiscal, somente ocorrerá após a plena quitação da dívida incluída no
PRF.
Art. 12 A adesão ao Programa de que trata esta lei não acarreta a homologação, pelo Fisco, dos
valores declarados pelo contribuinte, e tampouco renúncia ao direito de apurar a exatidão dos créditos
tributários incluídos no programa.
Parágrafo único. O ingresso no PRF não desobriga o sujeito passivo do pagamento regular dos tributos municipais, cujo vencimento seja posterior à data da adesão ao programa.
Art. 13 O interessado será excluído do PRF, sem notificação prévia, se verificada alguma das seguintes ocorrências:
I – inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta lei ou das condições contidas no
Termo de Acordo e Confissão de Dívida;
II – pela inadimplência de 02 (duas) parcelas, consecutivas ou não;
III – a inadimplência por mais de 92 (noventa e dois) dias em quaisquer das parcelas, exceto a primeira;
IV – se, na data de exigibilidade da última parcela, ainda houver parcela inadimplida;
V – recuperação judicial, decretação de falência ou extinção pela liquidação da pessoa jurídica;
VI – cisão da pessoa jurídica, exceto se a sociedade nova, oriunda da cisão, ou aquela que incorporar
a parte do patrimônio assumir solidariamente com a cindida as obrigações do PRF.
Art. 14 A exclusão do interessado do PRF implicará:
I – na perda de todos os benefícios concedidos por esta lei;
II – no restabelecimento, em relação ao montante dos créditos confessados e ainda não pagos, dos
acréscimos legais decorrentes da mora, na forma da legislação aplicável, incidentes a partir da data
da exigibilidade dos respectivos créditos; e, III – na cobrança, judicial ou extrajudicial, do crédito em
aberto, ou no prosseguimento da execução fiscal.
Art. 15 O reingresso do devedor no PRF somente será admitido mediante o pagamento de 30% (trinta
por cento) do valor consolidado, por ocasião do recolhimento da parcela única ou primeira, do novo
ajuste, que deverá ser recolhida no prazo estabelecido no inciso I do parágrafo único do art. 10 desta
lei.
Art. 16 O PRF não configura novação, prevista no inciso I do art. 360 do Código Civil.
Art. 17 As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias, consignadas no orçamento em vigor.
Art. 18 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 23 de junho de 2021

Alumínio, 30 de Junho 2021
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
LAVERIO RUSSO JUNIOR
Diretor do Departamento Municipal de Finanças
Registrado e Publicado na Prefeitura em 23/06/2021
Termo de Confissão de Dívida
Alumínio, ___ de ____________ de 2021.
Identificação:
Código:
Cadastro:
Confissão:
Nome:
CNPJ / CPF:
Endereço:
Bairro:
Município: /SP
CEP:
Requerente:
CNPJ / CPF:							
R.G.:
Endereço Requerente:
Quantidade de Parcelas:
Primeira Parcela com Vencimento em:
Última Parcela com vencimento em:
Valor Total R$
Dívidas Confessadas: Referência:
Origens:
Requerimento / Termo de Parcelamento / Confissão de Débito
Clausula 1ª – O Contribuinte, acima identificado, desejando usufruir dos benefícios fiscais previstos na
Lei nº _____, de ___ de ____ de 2021, Reconhece e Se Confessa devedor, em caráter irrevogável e irretratável, da Fazenda do Município de Alumínio, da importância de R$ _________________, conforme
demonstrativo da Divida em anexo.
Clausula 2ª – A importância ora confessada, apurada e registrada, respectivamente, no processo e na
certidão de Dívida Ativa (CDA).
Clausula 3ª – Para liquidação do Débito fiscal confessado, o Contribuinte requer o seu pagamento em
__________ parcelas mensais e sucessivas, de igual valor, correspondendo, cada uma delas, a importância de R$ _______________, sendo que a primeira deverá ser paga na data do deferimento deste
pedido e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes.
Clausula 4ª – O Contribuinte concorda desde já que, com o ato de deferimento deste pedido, considera-se formalizado o acordo de parcelamento do débito fiscal neste próprio instrumento, obrigando-se as
partes a cumprir as condições ora pactuadas.
Clausula 5ª – Para garantia do cumprimento da obrigação ora assumida, o Contribuinte dá, em caução,
uma Nota Promissória no valor total do débito parcelado, devidamente avalizada e com vencimento
coincidente com o da última prestação do parcelamento.
Parágrafo único. Quando a garantia exigida para deferir o parcelamento consistir em hipoteca, caberá
a Fazenda Pública cuidar de providenciar a competente Escritura Pública de Constituição da Garantia
de Hipoteca de débitos fiscais. Neste caso, este item quinto deverá apenas mencionar a existência da
referida garantia hipotecaria.
Clausula 6ª – Nos termos previstos na legislação concessiva do benefício fiscal, o Contribuinte deverá
efetuar pagamento das parcelas por meio de boletos de cobrança bancária, emitidos pela Fazenda
Pública e entregues no ato de assinatura deste Termo.
Clausula 7ª – No caso de atraso no pagamento das parcelas, serão devidos juros de mora equivalentes
a 0,5% (meio por cento), acumulada mensalmente, contados da data do vencimento da parcela até a
data do seu efeito pagamento, acrescidos de multa não superior a 2% (Dois por cento).
Clausula 8ª – O atraso superior a 92 (noventa e dois) dias no pagamento do boleto de cobrança emitido na forma do art. 2º da Lei determinará o vencimento extraordinário da integralidade do débito, sem
prejuízo das demais providências legais, inclusive com o imediato protesto extrajudicial do débito por
falta de pagamento.
Clausula 9ª – Decorridos 30 (trinta) dias do protesto e perdurando o inadimplemento, o Contribuinte
perderá os benefícios fiscais concedidos pela lei e por este instrumento, hipótese em que se exigirá o
recolhimento imediato do saldo remanescente do débito fiscal, de uma só vez, acrescido dos valores
dispensados devidamente atualizados e com aplicação dos acréscimos moratórios previstos na legislação.
Clausula 10 – Fica eleito o Foro da Comarca de Mairinque para dirimir quaisquer controvérsias originárias desse instrumento.
E, para que possa produzir seus efeitos jurídicos e legais, o Contribuinte firma o presente instrumento
em via única, que somente passa a ter vigência como Acordo de Parcelamento dos Débitos Fiscais,
após assinado pelo representante da Fazenda Pública Municipal, deferindo o pedido de parcelamento.
_________________________________________________________
Assinatura do Contribuinte
De acordo em: _____/_____/_____
Anexo II
Nota Promissória
Nº ____________________________ Valor R$_____________________________
Em ___/_____/_____, pagarei por esta única via de Nota Promissória à Prefeitura Municipal de
Alumínio, inscrita no CNPJ/MF sob nº 58.987.629/0001-57, ou a sua ordem, a quantia de R$
_______________ em moeda corrente deste país, pagável em Alumínio – SP.
Emitente: ________________________________
CPF/MF nº ___________________________		
RG nº _____________________________
Endereço: ________________________________________________________
________________________________________
Assinatura

Alumínio, 30 de Junho de 2021
L E I Nº 2.156, DE 23 DE JUNHO DE 2021
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas,
Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte Lei.
Art. 1º Em cumprimento ao disposto no at. 165, inciso II, § 2°, da Constituição Federal, de 5 de
outubro de 1988, no art. 4°, da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000 (Lei
de Responsabilidade Fiscal – LRF) e no art. 26-II, da Lei Orgânica do Município de Alumínio, de
26 de setembro de 2013, ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias relativas ao exercício
financeiro de 2022, compreendendo:
I – as metas e prioridades da Administração Pública Municipal; II – as diretrizes específicas para
o Poder Legislativo;
III – as diretrizes gerais para a elaboração e execução do orçamento do município e suas alterações;
IV – as disposições relativas as despesas do Município com pessoal e encargos sociais;
V – as disposições sobre as alterações na Legislação Tributária do Município; VI – as disposições relativas a Divida Pública Municipal; e
VII – as disposições finais.
Parágrafo único. Integram esta Lei, os seguintes anexos:

Anexo I – Metas Fiscais e Prioridades.

Anexo II - Metas Anuais.

Anexo III - Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior.

Anexo IV - Origem e Aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos.

Anexo V - Estimativa e compensação da renuncia da receita.

Anexo VI - Demonstrativos de riscos fiscais e providencias.

Anexo VII - Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

Anexo VIII - Evolução do Patrimônio Líquido.

Anexo IX – Metas Atuais Comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores.
CAPÍTULO I
METAS E PRIORIDADES DA AMINISTRAÇÃO PÚBICA MUNICIPAL
Art. 2° Em conformidade com o disposto no art. 165, § 2°, da Constituição Federal e no art. 4°
da Lei Complementar n° 101/2000, as metas e prioridades para o exercício financeiro de 2022,
que serão previstas no PPA 2022-2025, são aquelas constantes em Anexo próprio desta Lei, as
quais terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária, mas não se constituem
limites à programação das despesas.
§ 1° Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2022 será dada
maior prioridade:
I – Promoção humana e qualidade de vida; II – Desenvolvimento econômico;
III – Democratização e modernização da gestão pública;
IV – Infraestrutura, mobilidade e ordenamento do território;
§ 2° A execução das ações vinculadas às metas e prioridades, do Anexo a que se refere o
caput, estará condicionada à manutenção do equilíbrio das contas públicas, conforme Anexo de
Metas Fiscais que integra a presente Lei.
Art. 3° As Ações e Metas especificadas no Anexo de Metas e Prioridades da Administração
Municipal deverão estar em consonância com as especificadas no Plano Plurianual –
PPA, período 2022-2025 e, ainda, constar da Lei Orçamentária Anual a ser encaminhada a
Câmara Municipal até 30 de setembro de 2021.
CAPÍTULO II
DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA O PODER LEGISLATIVO
Art. 4° O total da despesa do Poder Legislativo incluídos os subsídios dos Vereadores não
poderá ultrapassar o percentual de 7% (sete por cento) da receita resultante de impostos e
transferências de impostos previstos na Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior em conformidade com o art. 29-A da Constituição Federal.
§ 1° O duodécimo devido ao Poder Legislativo será repassado até o dia 20 de cada mês, sob
pena de crime de responsabilidade do Prefeito conforme disposto no art. 29-A, § 2°, inciso II,
da Constituição Federal.
§ 2° A despesa total com a folha de pagamento do Poder Legislativo, incluídos os gastos com
subsídios de Vereadores, não poderá ultrapassar a setenta por cento de sua receita de acordo
com o estabelecido no art. 29-A, § 1°, da Constituição Federal.
Art. 5° O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta orçamentária para
fins de consolidação, até o dia 31 de agosto do corrente exercício observadas as disposições
desta Lei.
CAPÍTULO III
DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES
Art. 6° A elaboração do projeto de lei, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária de 2022
deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o
princípio da publicidade e permitindo o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas, bem como deverão levar em conta a obtenção dos
resultados previstos no Anexo de Metas Fiscais que integra a presente Lei, além dos parâmetros da Receita Corrente Líquida visando ao equilíbrio orçamentário-financeiro.
§ 1° Será dada ampla divulgação inclusive em meios eletrônicos de acesso público:
I – pelo Poder Legislativo no que lhe couber dos instrumentos de gestão previstos no art. 48,
caput da Lei Complementar n° 101/2000, e
II – pelo Poder Executivo
a) da Lei Orçamentária anual e seus anexos;
b) das alterações orçamentárias realizadas mediante a abertura de Créditos Adicionais;
c) do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, e d) do Relatório de Gestão Fiscal.
§ 2° Para o efetivo cumprimento da transparência na gestão fiscal de que trata o caput deste
artigo, o Poder Executivo, por meio da Divisão de Informática, deverá manter atualizado
o endereço eletrônico, de livre acesso a todo cidadão, com os instrumentos de gestão descritos
no art. 48, caput, da Lei Complementar n° 101/2000.
Art. 7° A estimativa de receitas serão feitas com a observância das normas técnicas e legais e
considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação dos índices de preços,
do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante.
Art. 8° O Poder Executivo, sob a coordenação do Departamento Municipal de Finanças, deverá
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elaborar e publicar a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, nos termos do art. 8° da Lei Complementar n° 101/2000, visando ao cumprimento
da meta de resultado primário estabelecida nesta lei.
Parágrafo único. O Poder Executivo publicará a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2022.
Art. 9° No prazo previsto no parágrafo único do artigo anterior, o Poder Executivo, sob
a coordenação do Departamento Municipal de Finanças, publicará as receitas previstas, desdobradas em metas bimestrais, juntamente com medidas de combate à evasão e à
sonegação, bem como as quantidades e valores das ações ajuizadas para cobrança da
dívida ativa e o montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa, nos
termos do art. 13, da Lei Complementar n° 101/2000.
Art. 10 É o Poder Executivo autorizado a estabelecer por Decreto, sempre que necessário, a
limitação de empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira dos órgãos
da administração, objetivando atingir as metas fiscais, excluídas as despesas que constituem
obrigação constitucional ou legal de execução.
Art. 11 As propostas parciais dos órgãos do Poder Executivo serão apresentadas a Diretoria de
Finanças até o dia 20 de agosto de 2021 para fins de consolidação do Projeto de Lei
Orçamentária.
Art. 12 A Lei Orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos sem antes ter
assegurado recursos suficientes para obras ou etapas de obras em andamento, salvo projetos
programados com recursos de convênios e operações de crédito.
Art. 13 A Procuradoria-Geral do Município encaminhará ao Departamento de Finanças, até 15
de julho do corrente exercício, a relação dos débitos decorrentes de precatórios judiciários inscritos até 1º. de julho de 2021 a serem incluídos na proposta orçamentária de 2022.
Parágrafo único. A forma de pagamento e a atualização monetária dos precatórios e das parcelas resultantes observarão, no exercício de 2022, os índices adotados pelo Poder Judiciário
respectivo, conforme disposto no art. 100, § 1°, da Constituição Federal e no art. 101 do ADCT.
Art. 14 O pagamento de precatórios de pequeno valor de que trata o art. 100 § 3° da Constituição
Federal sujeitar-se-á ao disposto na Lei Municipal n° 1956/2017.
Art. 15 A concessão de auxílios e subvenções dependerá de atender os critérios estabelecidos
pela Comissão Municipal de Assistência Social e o seu repasse dependerá de autorização legislativa através de lei específica.
Art. 16 As metas e prioridades constantes do Plano Plurianual e as desta lei considerar-se-ão
modificadas por leis posteriores, pelos créditos adicionais abertos com autorização legislativa,
suplementares e especiais, e pelos extraordinários.
Art. 17 O orçamento anual será dotado com recursos para atender as despesas imprevistas e
emergenciais, no percentual mínimo de 0,25 % (zero virgula vinte e cinco por cento) da receita
estimada, através de reserva de contingência, conforme previsto no at. 5°, inciso III, da
Lei Complementar n° 101/2000.
Art. 18 O Poder Executivo Municipal é autorizado, nos termos estabelecidos pela Constituição
Federal, a:
I – Realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor,
até o limite de 10% (dez por cento) da receita estimada.
II – Abrir créditos adicionais suplementares ate o limite de dez por cento (10 %) das dotações do
orçamento da despesa.
III – transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra
(projeto, atividade ou operações especiais), dentro do mesmo órgão orçamentário,
de
conformidade com o art. 167, VI da Constituição Federal, no limite de 10 % de cada dotação
orçamentária.
§ 1° O Poder Legislativo é autorizado a proceder, mediante Ato da Mesa da Câmara Municipal, a
suplementação de suas dotações orçamentárias, desde que os recursos necessários para
as coberturas sejam provenientes de anulação de suas próprias dotações, observado o limite
referido no inciso anterior deste artigo, quanto ao percentual de 10 % de cada dotação
orçamentária consignada.
§ 2° Não onerarão o limite previsto neste artigo, os créditos destinados a suprir insuficiência nas
dotações orçamentárias relativas à pagamento de pessoal, encargos sociais, fundo de garantia
de tempo de serviço, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e de recursos de
repasses de outros órgãos governamentais através de convênios.
Art. 19 É o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária caso o autógrafo da
lei orçamentária não seja encaminhado até o início do exercício de 2022 pelo Poder Legislativo,
na base de um doze avos (1/12) em cada mês.
Art. 20 O orçamento fiscal que abrange os Poderes Executivo e Legislativo, cumprirá as
exigências constitucionais e legais quanto aos limites:
I – Da aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino; II – Da aplicação na manutenção
e desenvolvimento da saúde; III – No pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais.
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
Art. 21 As despesas com pessoal e encargos sociais para 2022 serão fixadas observando-se o
disposto nas normas constitucionais aplicáveis, na Lei Complementar n° 101/2000 e na
legislação municipal em vigor.
Art. 22 Os Poderes Executivo e Legislativo, na elaboração de suas propostas orçamentárias,
terão como base de cálculo para fixação da despesa com pessoal e encargos sociais, a folha de
pagamento do mês de abril de 2022 projetada para o exercício, considerando-se os eventuais
acréscimos legais a serem concedidos aos servidores públicos municipais, bem como as
alterações de planos de carreira e as admissões para preenchimento de cargos, sem prejuízo
do disposto nos arts. 18 e 19 da Lei Complementar n° 101/2000.
Art. 23 O reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais e dos subsídios
do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Vereadores deverá observar a previsão de recursos orçamentários e financeiros constantes da Lei Orçamentária de 2022, e de seus Créditos Adicionais, observando os limites constantes dos artigos 20, inciso III, e 21 da Lei Complementar n° 101/2000.
Art. 24 O Poder Executivo, por intermédio do órgão de pessoal, publicará, até 31 de julho de
2021, a tabela de cargos efetivos e comissionados integrantes do quadro geral de pessoal civil
e demonstrará os quantitativos de cargos ocupados por servidores estáveis e de cargos
vagos, comparando-os com os quantitativos do ano anterior e indicando as respectivas
variações percentuais.

6

Edição nº 12 - Ano XII

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO
Art. 25 As atualizações das alíquotas do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), serão
efetuadas utilizando-se a média dos indicadores oficiais da inflação (INPC, IGP-DI/FGV e
IPC/FIPE) dos últimos 12 meses.
Art. 26 O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, do exercício de
2022, terá desconto de cinco por cento do valor lançado, quando pago até o vencimento da cota
única.
Art. 27 Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos
de cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em Lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no art. 14, §
3°, II, da Lei Complementar Federal n° 101/2000.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 28 O Orçamento deverá destinar recursos para o pagamento do serviço da dívida municipal.
Parágrafo único. Serão destinados recursos para o atendimento de despesas, com juros, com
outros encargos e com amortização da dívida referente a operações de crédito contratadas até
2021.
CAPÍTULO VII DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 29 As despesas consideradas irrelevantes nos termos do art. 16, § 3° da Lei Complementar
n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), são aquelas cujo valor não ultrapasse para bens
e serviços, os limites do art. 24, inciso I e II da Lei 8.666/1993 e suas alterações.
Art. 30 São vedados quaisquer procedimentos, pelos ordenadores de despesas, que possibilitem a execução destas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária,
em cumprimento aos arts. 15 e 16 da Lei Complementar n° 101/2000.
Art. 31 Os valores das metas fiscais, em anexo, devem ser considerados como estimativa, admitindo-se variações até o envio do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2022
ao Legislativo.
Art. 32 Fica previsto na LDO uma reserva financeira para Emenda Parlamentar Impositiva, da
ordem de 1,2 % da Receita Corrente Líquida apurada em 2020.
Art. 33 Os pagamentos de serviços da dívida pública e de despesas com pessoal e encargos
sociais terão prioridade sobre as ações de expansão.
Art. 34 Na seleção das prioridades estabelecidas no Plano Plurianual do Município a
serem incluídas na proposta orçamentária do exercício financeiro de 2022, será levada em consideração a capacidade financeira do erário municipal.
Art. 35 Os dispêndios com propaganda e publicidade oficial serão atendidos por dotações
orçamentárias específicas na lei orçamentária anual, em conformidade com as exigências
da legislação eleitoral vigente.
Art. 36 O Poder Executivo enviará até o dia 30/09/2021, o Projeto de Lei Orçamentária Anual
ao Poder Legislativo, que o apreciará até o final da Seção Legislativa, devolvendo-o a seguir
para publicação.
Art. 37 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, em 23 de junho de 2021.
ANTONIO PIASSENTINI Prefeito Municipal
LAVERIO RUSSO JUNIOR
Diretor do Departamento Municipal de Finanças
Registrada e Publicada na Prefeitura em 23/06/2021

PORTARIAS
PORTARIA Nº 091/2021
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe
são conferidas,
CONSIDERANDO o constante no Processo nº 758, de 28/04/2021;
RESOLVE:
Art. 1º DESLIGAR do serviço público, a pedido, a servidora Sra. TAMIRES DOS SANTOS
MELO VIEIRA, portadora da CTPS nº 80275 serie 319/SP, RG nº 44.993.844-X SSP/SP e do
CPF nº 383.845.698-00, do emprego celetista permanente de Fisioterapeuta, lotação DPMS,
carga horária 30 horas semanais.
Art. 2º Em decorrência da demissão supra, fica VAGO o emprego celetista permanente de Fisioterapeuta, com lotação no DPMS, constante do Anexo I da Lei n.º 03/93.
Art. 3º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 03 de maio de 2021.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 03/05/2021

AUDIÊNCIA PÚBLICA
AUDIÊNCIA PÚBLICA nº 04/2021
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE ALUMÍNIO
A Prefeitura Municipal de Alumínio, 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, a
ser realizada no Auditório “Paulo Berger” da Prefeitura Municipal de Alumínio, situado a Avenida
Eng. Antonio de Castro Figueroa, nº 100, Vila Santa Luzia, no dia 20 de julho de 2021 (terça-feira) às 10h (dez horas) para apresentação de alteração do Plano Diretor Participativo de
Alumínio. Esclarecemos que a entrada será restrita para não haver aglomeração em virtude
das medidas de enfrentamento a pandemia do Covid 19. Informamos ainda que a audiência
será transmitida pelo link: www.facebook.com/prefaluminio.

Alumínio, 30 de Junho 2021
Alumínio, 29 de junho de 2021.
RODOLPHO BARRETO MIGUEL RODRIGUES
Diretor do Departamento Municipal de Planejamento e Obras

PUBLICAÇÕES OFICIAIS

16ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 8ª LEGISLATURA
DE 14 DE JUNHO 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:
Respostas dos requerimentos nºs 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247
de 2021 que estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara.
Recebimento do projeto de lei nº 13/2021 que institui o programa de recuperação fiscal-PRF no Município de Alumínio, e dá outras providências.
LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES:
Requerimentos
Requerimento nº 274/2021, de autoria do edil Adilson Baldoino, requer informações sobre
colocação de bancos e iluminação noturna na rua Antônio Cereta, próximo ao entroncamento com a rua Mariana, Vila Paraíso.
Requerimento nº 275/2021, de autoria dos edis Adilson Baldoino e Profª. Meire Barbosa,
requerem informações sobre implantação de ciclovias no projeto de duplicação da Raposo
Tavares.
Requerimento nº 276/2021, de autoria do edil DJ Delcinho, requer informações sobre destinar a área pública localizada entre as ruas Floriano Vieira e |Espírito Santo, como bem
de uso comum do povo.
Requerimento nº 277/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, requer informações sobre reforma do Centro de Convivência do Idoso.
Requerimento nº 278/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações sobre
falta de placa de identificação no Pronto Socorro.
Requerimento nº 279/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, requer informações sobre transformação do campo da Vila Paraíso em campo Society.
Requerimento nº 280/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, requer informações sobre implantação do programa “Empreenda Alumínio”.
Requerimento nº 281/2021, de autoria dos edis Adilson Baldoino e DJ Delcinho, requer
voto de pesar pelo falecimento da Senhora Ana Maria da Silva Martins.
Requerimento nº 282/2021, de autoria dos edis Paulinho Bola e DJ Delcinho, requerem
voto de pesar pelo falecimento da Senhora Ivoneide França Santana.
Requerimento nº 283/2021, de autoria do edil Dr. Pretti, requer realização do prédio da
Condec para ser utilizado como albergue.
Indicações
Indicação nº 210/2021, de autoria do edil Jean da Elite, solicita recolhimento de entulho
no terreno em frente ao Campo de futebol da Vila paraíso e que sejam colocadas placas
proibindo jogar lixo e entulho no local.
Indicação nº 211/2021, de autoria do edil Chico Capoeira, solicita realizar manutenção nas
estradas não pavimentadas do Bairro Figueiras.
Indicação nº 212/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, solicita recolocar placa com os
dizeres “ Proibido Jogar Lixo e Entulho”, no bairro Alto do Itararé, frente ao terreno baldio,
na rua paralela ao tancão.
Indicação nº 213/2021, de autoria do edil Profº. Meire Barbosa, solicita reativar o Conselho
Municipal do Idoso e da Mulher.
ORDEM DO DIA
Aprovada a Segunda Discussão do projeto de lei nº 12/2021 que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do município para o exercício de
2022 e dá outras providências com emenda.
Adiada a Discussão única do projeto de lei nº 18/2021-L que institui o programa “ Adote
uma nascente”.
Aprovada a Discussão única do PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 16 /2021 que dispõe
sobre mudança de requisitos, escolaridade, para os empregos comissionados da Câmara
Municipal de Alumínio.
Aprovada a Discussão ùnica da moção de aplauso nº 08/2021 à Companhia Brasileira de
Alumínio, pelo seu aniversário de 66 anos.
17ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 8ª LEGISLATURA
DE 21 DE JUNHO DE 2021 ÀS 18:00 HORAS

Alumínio, 30 de Junho de 2021
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 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256,
258, 259, 260 e 261 de 2021 que estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara.
LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES:
Recebimento do projeto de lei nº 14/2021 que dispõe sobre autorização para abertura de
crédito adicional suplementar
Recebimento e a devolução do projeto de lei nº 15/2021 que dispõe sobre autorização
para abertura de crédito adicional suplementar
Recebimento do projeto de lei nº 16/2021 que dispõe sobre autorização para abertura de
crédito adicional suplementar.
Requerimentos
Requerimento nº 284/2021, de autoria do edil DJ Delcinho, requer informações sobre
testagem.
Requerimento nº 285/2021, de autoria do edil DJ Delcinho, requer informações sobre a
vacinação para profissionais da coleta de "Lixo"
Requerimento nº 286/2021, de autoria do edil DJ Delcinho, requer informações sobre a
possibilidade de inclusão de caminheiros, residentes em Alumínio, como grupo Prioritário
na vacinação.
Requerimento nº 287/2021, de autoria do edil DJ Delcinho, requer informações sobre o
Cronograma para Manutenção da Iluminação Pública do Município
Requerimento nº 288/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações sobre o
programa “Vale Gás” do Estado de São Paulo.
Requerimento nº 289/2021, de autoria do edil Prof.ª Meire Barbosa, requer informações
sobre falta de transporte coletivo municipal na Villa Alpha.
Requerimento nº 290/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações sobre
implantação de postos de vacinação na área rural.
Indicações
Indicação nº 214/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, solicita a implantação de blocos
intertravados de concreto, conhecidos como bloquetes sextavados, na rua Orlando Vieira
Pinto.
Indicação nº 215/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, solicita a a poda das árvores na rua
Orlando Vieira Pinto.
Indicação nº 216/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, solicita o desassoreamento do córrego, frente à Rua Orlando Vieira Pinto, no bairro Itararé.
Indicação nº 217/2021, de autoria do edil Jean da Elite, solicita a poda de árvores na rua
José Jovino da Silvaa, 172, no Jardim Olidel.
Indicação nº 218/2021, de autoria do edil Jean da Elite, solicita a canalização de água
pluvial que corre na rua Sebastião de Paula no Bairro Irema.
Indicação nº 219/2021, de autoria do edil Chico Capoeira, solicita a pavimentação asfáltica
na rua Sebastião de Paula no bairro Irema.
Indicação nº 220/2021, de autoria do edil Chico Capoeira, solicita a recolocação da tabela
de basquetebol da Praça Oito de Março na Vila Paraiso.
Indicação nº 221/2021, de autoria do edil Chico Capoeira, solicita adquirir tabela de basquete e instalar na área da Praça João Pereira de Castro Figueiroa, Vila Industrial.
Indicação nº 222/2021, de autoria do edil Chico Capoeira, solicita colocação da tabela de
basquetebol na Praça Dario Cerioni, Vila Pedágio.
Indicação nº 223/2021, de autoria do edil Chico Capoeira, solicita retirada de entulhos no
terreno baldio em frente a Rua Octavio Correia da Costa.
Indicação nº 224/2021, de autoria do edil Chico Capoeira, solicita colocação da tabela de
basquetebol no Centro Comunitário da Granja Modelo.
Indicação nº 225/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, solicita notificar a Sabesp para que
verifique o possível despejo de esgoto no córrego frente a Rua Orlando Vieira Pinto, no
Bairro Itararé.
Indicação nº 226/2021, de autoria do edil Jean da Elite, solicita realizar a poda de árvores
na Rua Rio de janeiro, no Jardim Progresso.
ORDEM DO DIA
Aprovada a Redação Final do projeto de lei nº 12/2021 que dispõe sobre as diretrizes para
a elaboração e execução da lei orçamentária do município para o exercício de 2022 e dá
outras providências
Adiada a Discussão única do projeto de lei nº 18/2021-L que institui o programa “ Adote
uma nascente”.
Aprovada a Discussão Única do projeto de lei nº 13/2021 que institui o programa de recuperação fiscal-PRF no Município de Alumínio, e dá outras providências.
18ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 8ª LEGISLATURA
DE 28 DE JUNHO 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 262, 263, 264, 265, 266, 269 e 270 de
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2021 que estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara.
LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES:
Recebimento do PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº 01/2021 que
dispõe sobre acréscimo da alínea k do inciso II do Art. 47.
Recebimento dos requerimentos nºs 292, 293 e 296 de 2021 que prorrogam prazo de
comissões especiais de estudos.
Recebimento do projeto de lei nº 19/2021-L que dispõe sobre denominação de logradouro
público que especifica.
Requerimentos
Requerimento nº 291/2021, de autoria do edil Adilson Baldoino, requer informações sobre
instalação de poste de iluminação pública na rua Levi Levi Malaquias da Cunha.
Requerimento nº 294/2021, de autoria do edil DJ Delcinho , requer informações sobre
pontos de esgoto a céu aberto.
Requerimento nº 295/2021, de autoria do edil Paulinho Bola , requer voto de pesar pelo
faleci
mento da Senhora Cristiane Moreiras Silva.
Requerimento nº 297/2021, de autoria do edil Chico Capoeira , requer informações sobre
a manutenção do Centro Comunitário Manoel Rodrigues de Oliveira.
Requerimento nº 298/2021, de autoria do edil Jean da Elite , requer informações sobre a
construção de banheiros na pista de skate.
Requerimento nº 299/2021, de autoria do edil Prof. Jediel , requer informações sobre melhoria da iluminação pública no cruzaqmento de pedestres realizados via faixa de segurança localizada na Rua Raposo Tavares, no trecho compreendido no km 75,5, em ambos os
sentidos, frente ao supermercado Chimar.
Requerimento nº 300/2021, de autoria do edil Adilson Baldoino , requer informações sobre
adesão ao Programa Saúde na Escola e ao Crescer Saudável.
Requerimento nº 301/2021, de autoria da edil Profª. Meire Barbosa , requer informações
sobre contratação de projeto executivo para a Estrada do Carafá e a Estrada de Santa
Rita.
Requerimento nº 302/2021, de autoria da edil Prof. Jediel, requer voto de pesar pelo falecimento da Senhora Maria de Lourdes Kitagawa.
Requerimento nº 303/2021, de autoria da edil Prof. Jediel, requer voto de pesar pelo falecimento do Senhor Homero Justo Francisco.
Requerimento nº 304/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações sobre os
trabalhos do correio no bairro Vila Alpha.
Requerimento nº 305/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações sobre
faixa de pedestre na rua José Nicolau de Moraes.
Requerimento nº 306/2021, de autoria daedil Profª. Meire Barbosa, requer informações
sobre fisioterapia respiratória
Indicações
Indicação nº 227/2021, de autoria do edil Jean da Elite, solicita a poda de uma árvore na
rua Bandeirantes, 191, no Alto do Itararé.
Indicação nº 228/2021, de autoria do edil Jean da Elite, solicita a manutenção no Campo
de Futebol do Centro Comunitário “ José Rodrigues da Paz”.
Indicação nº 229/2021, de autoria do edil Jean da Elite, solicita a manutenção do Centro
Comunitário “ José Rodrigues da Paz”.
Indicação nº 230/2021, de autoria do edil Chico Capoeira, solicita a manutenção com uso
de máquinas e faça o revestimento com cascalho na Estrada da Volta, bairro do Genebra.
Indicação nº 231/2021, de autoria do edil Jean da Elite, solicita a manutenção com cascalho nos bloquetes da Rua Pedro Estevam da Silva e também nas rampas e pista de
caminhada do Centro Comunitário “ José Rodrigues da Paz”, na Vila Paulo Dias.
Indicação nº 232/2021, de autoria do edil Jean da Elite, solicita a estudo e soluções de
trânsito para a Rua Floriano Vieira na Vila Pedágio desde o número 224 a 330 para melhorar a trafegabilidade.
Indicação nº 233/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, solicita troca de lâmpadas queimadas e com defeitos, nos postes da Rua Alberto Bertelli.
Indicação nº 234/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, solicita melhorias em todos os pontos de ônibus do município.
Indicação nº 235/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, solicita manutenção nos postes de
toda extensão da Rua José Jovino da Silva.
Indicação nº 236/2021, de autoria do edil Jean da Elite, solicita manutenção da lombada
na estrada Hélio Wanderley Net
Indicação nº 237/2021, de autoria do edil Jean da Elite, solicita manutenção dos brinquedos do parquinho e também da grama na Praça “Expedito Alcântara Melo, na Villa Alpha.
ORDEM DO DIA
Aprovada a Discussão Única do projeto de lei nº 14/2021 que dispõe sobre autorização
para abertura de crédito adicional suplementar
Aprovada a Discussão Única do projeto de lei nº 16/2021 que dispõe sobre autorização
para abertura de crédito adicional suplementar
Adiada a Discussão Única do projeto de resolução nº 13/2021

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
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