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EDITALEDITAL

DECRETOSDECRETOS
D E CR ET O Nº 2.230, DE  01 DE OUTUBRO  DE 2021

Dispõe sobre o retorno gradativo das atividades presenciais para a Rede Municipal de Ensino, bem 
como para as instituições educacionais privadas do Município 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 reconhe-
ceu 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 enfrentamen-
to da pandemia do COVID-19;
CONSIDERANDO os números apresentados de contaminação e o elevado número de óbitos no 
município de Alumínio;

D E C R E T A : 

Artigo 1º. A retomada das aulas e atividades presenciais no âmbito da Rede Municipal de Ensino, 
terá o retorno presencial com limite de 50% (cinquenta por cento) de capacidade para recebimento 
dos alunos nas unidades escolares, dividido em grupos específi cos com horário reduzido a partir de 
06 de outubro de 2021, respeitando os parâmetros estabelecidos:
I – Observância de distância mínima de 01 (um) metro entre pessoas, em todos os ambientes esco-
lares, inclusive naqueles de acesso comum, para desenvolvimento de quaisquer atividades;
II – Organização das salas de aulas, com base no distanciamento recomendado, respeitando o 
limite da capacidade física;
III – Monitoramento de risco de propagação da COVID-19, observadas as orientações do Ministério 
da Saúde, bem como as diretrizes da Secretaria do Estado e dos Departamentos Municipais de 
Saúde e Vigilância Sanitária;

§ 1º Os Professores e Auxiliares de Desenvolvimento Infantil deverão cumprir sua jornada de traba-
lho integral de forma presencial a partir de 04/10/2021; 

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 que continuarão em Atividade Remo-
ta.

Art. 3º Compete aos Diretores das Unidades escolares acompanharem o cumprimento das jorna-
das 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 nos canais de comunicações que entenderem 
mais adequado às diferentes realidades e pelo site da Prefeitura Municipal de Alumínio, no Portal 
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 que permanecerão com aulas remotas devem realizar, com o auxílio dos 
pais ou responsáveis, as atividades referentes à fase e ano que está cursando no ano letivo de 
2021.
§ 4º Utilizar para a programação da atividade escolar remota obrigatória, todos os recursos dispo-
níveis, desde orientações impressas com textos, estudo dirigido e vídeo-aulas enviadas aos 
alunos/família, bem como outros meios remotos diversos.

Art. 4° As atividades escolares presenciais e não presenciais serão computadas como horas 
letivas, devendo compor as 800 (oitocentas) horas letivas mínimas previstas na Lei de Diretri-

zes e Bases da Educação Nacional. 

Art. 5° 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. 6° Os familiares juntamente com os alunos deverão apresentar as atividades remotas realiza-
das para os seus respectivos professores no momento de retorno às aulas presenciais e posterior-
mente os diretores encaminharem para os supervisores do Departamento Municipal de Educação.

Art. 7º  Ficam autorizada as aulas ou atividades presenciais a partir de  01 de outubro de 2021 
com capacidade máxima de ocupação de 100% (cem por cento), 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 
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. 8º Ficam autorizada as aulas ou atividades presenciais a partir de 01 de outubro de 2021 com 
capacidade máxima de ocupação de 100% (cem 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. 9º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

    PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 01 de outubro de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

ANGELA MARIA TISEO CLETO
Diretora do Departamento de Educação

Registrada e Publicada na Prefeitura em 01/10/2021.

AUDIÊNCIA PÚBLICAAUDIÊNCIA PÚBLICA

EDITAL Nº 08 /2021

HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO Nº 03/2021 PARA PROVIMENTO DAS 
FUNÇÕES TEMPORÁRIAS E PARA CADASTRO RESERVA NA ÁREA DA EDUCA-
ÇÃO 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, Estado de São Paulo, em vista do relatório 
apresentado pela Comissão constituída pela Portaria nº 110/2021 de 02/08/2021, no uso 
das atribuições legais, faz saber, a todos que virem o presente Edital ou dele tiver conhe-
cimento, que HOMOLOGA o Processo Seletivo nº 03/2021  para Provimento da Função 
Temporária e para cadastro de reserva na área da Educação.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 05 de outubro de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

ANGELA MARIA TISEO CLETO
Diretora do Departamento Municipal de Educação

Registrado e Publicado na Prefeitura em 05/10/2021

AUDIÊNCIA PÚBLICA nº 07/2021

A Prefeitura Municipal de Alumínio, por meio do Departamento Municipal de Finanças 
convida a população em geral, as sociedades de bairros, demais organizações não gover-
namentais, clube de serviços, entidades religiosas e quaisquer outros segmentos repre-
sentativos 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 14 de outubro (quinta feira), às 10h30min., para apre-
sentação das metas fi scais do 2º Quadrimestre de 2021, assegurando a transparência da 
Gestão Fiscal. 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, 24 de setembro de 2021.
LAVERIO RUSSO JUNIOR 

Diretor do Departamento Municipal de Finanças
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PORTARIA Nº 113/2021

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

CONSIDERANDO A Lei Federal nº 13.019, de 31 de junho de 2014, o qual estabelece normas ge-
rais para as parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime 
de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante 
a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseri-
dos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1.889, de 16 de março de 2018, o qual “dispõe sobre as 
regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a Administração Pública 
Municipal e as Organizações da Sociedade Civil de que trata a lei federal nº 13.019/14”;

RESOLVE:      

Art. 1º. NOMEAR Comissão de Seleção que serão responsáveis pelo processamento e julga-
mento de chamamento públicos no âmbito da Administração Municipal, referentes parcerias, com 
organizações da sociedade civil, respeitadas as condições e os critérios de seleção estabelecidos 
nos respectivos editais de chamamento, bem como as disposições da Lei Federal nº 13.019/2014, 
regulamentada pelo Decreto Federal nº 8.726/2016 e o Decreto Municipal, nº 1.889/2018.

Art. 2º. A Comissão que trata o artigo anterior será composta pelos seguintes servidores:

 Representantes do Departamento Municipal de Desenvolvimento Social
 Maísa Almeida de Lima Cavalcante - Presidente
 Ítalo Rânifer Sampaio Baptista - Membro

 Representante do Departamento Municipal de Negócios Jurídicos
 Glaucia Gomes de Almeida - Membro

 Representantes do Conselho Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adoles-
cente- CMDHCA
 Maria Marta Martins Ferreira - Membro
 Fiorisilia Ana Maria Risi – Membro

Continuação da Portaria nº 113/2021 fls. 02

Art. 3º - Para subsidiar seus trabalhos, a comissão de seleção poderá solicitar apoio de servidores 
públicos especialistas nas políticas públicas respectivas, objeto do chamamento em processamento 
e julgamento, nos moldes do que determina o § 1º do art. 11 do Decreto Municipal nº 1.889/2018

Art. 4º. O desempenho das atribuições da Comissão ora nomeada será considerado de relevantes 
serviços públicos prestados ao Município.

Art. 5º. Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 05 de agosto de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI 
Prefeito Municipal

LILIANE CONCEIÇÃO DE ALMEIDA
Diretora de Departamento Municipal de Desenvolvimento Social

Registrada e Publicada na Prefeitura em 05/08/2021.

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTOS 

Comunicamos aos interessados que por determinação da Diretoria Municipal de Saúde, os paga-
mentos referentes aos empenhos nº 36/2021 e nº 1397/2021, com data de liquidação e pagamento  
para o dia 06/05/2021, foram suspensos para verificação dos serviços prestados, sendo liberados 
para o pagamento dia 19/05/2021. 

PORTARIAPORTARIA

27ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 8ª LEGISLATURA
DE 04 DE OUTUBRO 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 do projeto de lei nº 26/2021 que dispõe sobre o plano plurianual do municipio de 
Alumínio-SP para o período de 2022 a 2025 e dá outras providências.

Recebimento do projeto de lei nº 27/2021 que estima a receita e fixa a despesa do municipio de Alumí-
nio para o exercício de 2022.

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES:

Arquivamento do Projeto de Lei Nº 29/2021 que proíbe a utilização de verba pública no âmbito do Mu-
nicípio de Alumínio, em eventos e serviços que promovam a sexualização de crianças e adolescentes 
e dá providências correlatas.

Recebimento do projeto de lei nº 32/2021 que dispõe sobre denominação de logradouro público que 
especifica

Recebimento do Projeto de Lei Nº 33/2021 que dispõe sobre denominação de logradouro público que 
especifica.

Recebimento do PROJETO DE RESOLUÇÃO nº 20/2021 que DISPÕE SOBRE A DEVOLUÇÃO 
ANTECIPADA DO DUODÉCIMO AOS COFRES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

Recebimento do PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 21/2021 que  SUPRIME A 28ª SESSÃO ORDINÁRIA 
DA OITAVA LEGISLATURA.

Recebimento da Moção Nº 14/2021 de aplausos a empresa  MPJ Manutenção e Montagem Industrial 

Recebimento do projeto de lei nº 34/2021 que Proíbe a utilização de verba pública no âmbito do 
Município de Alumínio, em eventos que promovam a sexualização de crianças e adolescentes e dá 
providências correlatas.

Requerimentos

Requerimento nº 413/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, requer voto de pesar pelo falecimento do 
Senhor Osvaldo Vicente.
Requerimento nº 407/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações sobre nascentes no 
reservatório Orlando Maia.
Requerimento nº 408/2021, de autoria do edil Jean da Elite, requer informações sobre casas em área 
de risco na Vila Ré.
Requerimento nº 409/2021, de autoria do edil Chico Capoeira, requer informações sobre manutenção 
na estrada do Genebra.
Requerimento nº 410/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações sobre manutenção 
nos banheiros do centro comunitário na Granja Modelo.
Requerimento nº 411/2021, de autoria do edil Chico Capoeira, requer informações sobre o censo 
escolar.
Requerimento nº 412/2021, de autoria da edil Profª. Meire Barbosa, requer informações sobre o ba-
nheiro da quadra na Rua João Guimarães. (arquivada)
Requerimento nº 414/2021, de autoria dos edis Dr. Pretti, Rivera e Paulinho Bola requerem informa-
ções sobre a troca da tubulação coletora de esgoto e água pluvial em toda extensão da Rua Paulo 
Dias .

Indicações

Indicação Nº 303/2021, de autoria do edil Jean da Elite, solicita manutenção do asfalto na Rua dos 
Carvalhos.
Indicação Nº 304/2021, de autoria do edil Jean da Elite, solicita manutenção da rotatória em frente a 
loja Diana na Vila Santa Luzia.
Indicação Nº 305/2021, de autoria do edil Chico Capoeira, solicita revitalização, instalação de tabela de 
basquete, equipamentos de atividade física ao ar livre e devidos reparos no muro e grades de conten-
ção na praça 08 de maio da Vila Paraiso.
Indicação Nº 306/2021, de autoria do edil Chico Capoeira, solicita a pavimentação asfáltica da Estrada 
Jasiel Ferreira do Prado, desde seu início, na Fazenda Gil, no Bairro Itararé, até o término de sua 
extensão na divisa com o município vizinho de Votorantim.
Indicação Nº 307/2021, de autoria do edil Chico Capoeira, solicita instalarem caráter de “urgência” uma 
lombada na Av. Jasiel do Prado Ferreira próximo ao n°501 no Bairro Itararé
Indicação Nº 308/2021, de autoria do edil Dr. Pretti, solicita manutenção, limpeza e poda das árvores 
na praça engenheiro de Castro Figueiroa- Vila Santa Luzia, em frente ao supermercado Rede Bom 

Lugar.

ORDEM DO DIA

COMUNICADOCOMUNICADO

PUBLICAÇÃO OFICIALPUBLICAÇÃO OFICIAL
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Aprovada a Discussão ùnica do Projeto de Lei Nº 31/2021-L que INSTITUI A “SEMANA MUNICIPAL DE 
CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER”, NO CALENDÁRIO OFICIAL 
DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO.

Aprovada a  Segunda Discussão do PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº 
04/2021 que Dispõe sobre acréscimo da alínea j do inciso II do § 3º do Art. 47.

Aprovada a Discussão única do Projeto de Decreto Legislativo Nº 6/2021 que  Dispõe sobre adesão 
da Câmara Municipal de Alumínio ao Protocolo Estatutário do Parlamento Regional Metropolitano de 
Sorocaba, Itapetininga e Tatuí.

Aprovada a Discussão Única da Moção Nº 13/2021 de aplauso ao Grupo de Oração Chama de Amor, 
pela comemoração de seu 16º aniversário, e ao Grupo de Oração Rosa de Saron, pela comemoração 
de seu 29º aniversário.

Tema Livre
Profª. Fernanda Machado
Tema: Leitura de Carta aberta a população aluminense sobre o retorno das aulas presenciais.

10ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 8ª LEGISLATURA
DE 04 DE OUTUBRO DE 2021 ÀS 20:00 HORAS 
PRESIDENTE: DR. PRETTI
VICE-PRESIDENTE: PAULINHO BOLA
SECRETÁRIOS: CHICO CAPOEIRA, JEAN DA ELITE E RIVERA 
VEREADORES PRESENTES: Profª. MEIRE BARBOSA, ADILSON BALDOINO, DJ DELCINHO E 
PROF. JEDIEL DE CARVALHO 

ORDEM DO DIA

Aprovada a Discussão Única do PROJETO DE RESOLUÇÃO nº 20/2021 que DISPÕE SOBRE A 
DEVOLUÇÃO ANTECIPADA DO DUODÉCIMO AOS COFRES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Aprovada a Discussão Única do do PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 21/2021 que  SUPRIME A 28ª 
SESSÃO ORDINÁRIA DA OITAVA LEGISLATURA.

EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº 50/2021 DE 05/10/2021.

Dispõe sobre acréscimo da alínea j do inciso II do § 3º do Art. 47.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, usando das atribuições que lhe são conferidas,

Faz saber que a Câmara aprova e promulga a seguinte Emenda à Lei Orgânica Municipal: 

Art. 1º - O inciso II do § 3º do Art. 47 da Lei Orgânica do Município de Alumínio passa a vigorar acresci-
do da seguinte alínea j:

“Art. 47 ......................
........................

§ 3º - ...............
........................

II - .................
......................

j) abertura de créditos adicionais, suplementares ou especiais, que necessitem para sua cobertura da 
supressão ou diminuição de recursos orçamentários provenientes das emendas impositivas, previstas 
no Art. 128-A desta Lei Orgânica.
.......................”.

Art. 2º - Esta Emenda à Lei Orgânica Municipal passa a vigorar na data da sua publicação, revogando-
-se as disposições em contrário, especialmente a Emenda à Lei Orgânica nº 47/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 05 de Outubro de 2021.

JOÃO LÚCIO PRETTI
Presidente

FRANCISCO CONRADO GOMES JÚNIOR
1º Secretário

Registrada e publicada Na Câmara em 05.10.2021

ROBERTO GASPAR OLIVEIRA
Diretor Legislativo- Administrativo

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

 


