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Distribuição gratuita Orgão Oficial da Prefeitura

DECRETOSDECRETOS
D E C R E T O Nº 2.239 DE 24  DE NOVEMBRO DE 2.021. 

DISPÕE   SOBRE   O   ENCERRAMENTO   DO    EXERCÍCIO       
FINANCEIRO DE 2021 NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA MUNICIPAL

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, no uso de suas atribuições 
legais, 
  D E C R E T A:  

Art. 1° - Para o encerramento do exercício financeiro de 2021, os Órgãos da Administra-
ção Pública do Município, incluindo os Fundos Especiais, observarão as normas legais e 
regulamentares de caráter Orçamentário, Financeiro e Patrimonial vigentes, bem como as 
disposições estabelecidas neste Decreto. 
Art. 2° - Após a data de 29 de novembro de 2021, os procedimentos licitatórios à conta de 
recursos consignados no Orçamento corrente não poderão ser iniciados.
Parágrafo único. Excluem-se do prazo estabelecido no caput deste artigo
I – as despesas para atendimento de percentuais de aplicação definidos constitucional-
mente ou em leis especificas;
II – as despesas custeadas com recursos externos, desde que comprovado o ingresso 
aos cofres públicos;
III – as despesas urgentes autorizadas pelo senhor prefeito municipal
Art. 3° - Após 29 de novembro de 2021, os procedimentos licitatórios, referentes ao 
exercício financeiro de 2021, para fornecimento de material, prestação de serviços e 
realização de obra poderão ter início, desde que os seus valores estejam previstos na Lei 
Orçamentária de 2022, sendo que a adjudicação do objeto da licitação só terá eficácia 
após a entrada em vigor da Lei Orçamentária de 2022.
Art. 4° - Ficam estabelecidas as seguintes datas limites para o encerramento do exercício 
financeiro de 2021:
I – até 29 de novembro de 2021 para emissão de empenhos, excetuando as despesas 
obrigatórias de caráter continuado (água, luz, telefone), folha de pagamento e seus encar-
gos sociais, precatórios, dívida pública, despesas referentes às licitações em andamento, 
combustíveis, lubrificantes e peças para máquinas  e veículos em caráter de urgência.
II – até 29 de novembro de 2021 para emissão de requisição de compras e contratação 
de serviços, exceto para as despesas de caráter urgente.
III – até o dia 15 de dezembro para recolhimento do saldo não aplicado de adiantamento.
IV – até o dia 18 de dezembro para aa apresentação das prestações de contas dos adian-
tamentos recebidos.

Continuação do Decreto nº 2.239/2021 fls. 02.
Parágrafo único – O almoxarifado será fechado para realização do balanço anual, durante 
o mês de dezembro, ocasião em que não serão atendidas requisições para a saída de 
materiais. O inventário do almoxarifado deverá ser enviado a Divisão de Contabilidade até 
p dia 08 de janeiro de 2022.
Art. 5° - Até 10 de dezembro, os diretores de Departamentos deverão providenciar o can-
celamento dos saldos dos empenhos de despesas não liquidados que não serão realiza-
das no exercício de 2021. 
Art. 6° - A Divisão de Tributação deverá encaminhar a Divisão de Contabilidade até o dia 
08 de janeiro de 2022 o inventário da dívida ativa do exercício de 2021.
Art. 7° - O órgão responsável pelo registro e controle dos bens patrimoniais do Município 
deverá encaminhar a Divisão de Contabilidade até o dia 08 de janeiro de 2022 o inventá-
rio dos bens patrimoniais existentes.
Art. 8° - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, em 24  de novembro de 2021.
ANTONIO PIASSENTINI

Prefeito Municipal
LAVERIO RUSSO JUNIOR 

Diretor Departamento Municipal de Finanças
Registrado e Publicado na Prefeitura em 24 de novembro de 2021

D E C R E T O Nº 2.240 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021

DISPÕE SOBRE O PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/OU AULAS DO PES-
SOAL DOCENTE DO QUADRO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O ANO 
LETIVO DE 2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas,
CONSIDERANDO a necessidade de se assegurar os princípios da legalidade, impessoa-
lidade, imparcialidade, moralidade, publicidade, legitimidade e transparência que devem 
nortear os atos administrativos, garantindo direitos e oportunidades iguais a todos os 
docentes,
CONSIDERANDO a necessidade de se regulamentar os critérios para a atribuição de 
classes e /ou aulas na rede pública municipal de ensino, em observância aos artigos 22 
à 27 da Lei Municipal nº 711, de 13 de dezembro de 2002 e Matrizes Curriculares para o 
Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, homologadas para o ano de 2021, 
a Lei Orgânica Municipal e as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelecidas 
pela Lei Federal nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996,

D E C R E T A:
Art. 1º. O processo de atribuição de classes e/ou aulas do pessoal docente do Quadro do 
Magistério Público Municipal, constantes no artigo 4°, inciso I, alíneas “a” a “f”, da Lei Mu-
nicipal nº 711/2002, para o ano de 2022, que será realizado de acordo com as disposições 
do presente decreto.

TÍTULO I
DAS FASES DO PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/OU AULAS
Art. 2º. A atribuição de classes e/ou aulas, para o ano letivo de 2022, ocorrerá em 13 (tre-
ze) fases distintas, respeitando-se o Anexo I deste decreto, a saber:
a) Fase I:
- Inscrição para ingresso no Processo de atribuição de classes e/ou aulas;
- Entrega e ciência do resultado da Ficha de Pontuação, conforme previsto no 
artigo 24 da Lei Municipal nº 711/2002 e saldo de aulas e classes (por unidade escolar);
b) Fase II:
- Divulgação da Escala de classificação em ordem decrescente, para fins de 
atribuição de classe e/ou aulas, conforme previsto nos artigos 23 e 24, Lei Municipal n° 
711/2002;
c) Fase III:
- Apresentação e Julgamento dos Recursos, relativos ao resultado da Ficha de 
Pontuação, bem como da Escala de Classificação, conforme previsto no artigo 24, da Lei 
Municipal nº 711/2002;
d) Fase IV:
- Divulgação da Escala de Classificação Final;
e) Fase V:
- Atribuição dos Professores de Atendimento Educacional Especializado, por perí-
odo;
f) Fase VI:
- Atribuição dos Professores de Ensino Fundamental I;
g) Fase VII:
- Atribuição dos Professores de Educação Infantil;
h) Fase VIII:
- Permuta dos Professores do Ensino Fundamental I;
i) Fase IX:
- Permuta dos Professores da Educação Infantil;
j) Fase X:
- Atribuição de aulas para Professores do Ensino Fundamental II;
k) Fase XI:
- Atribuição de saldo de aulas que porventura se constituírem, para Professores do 
Ensino Fundamental II, conforme previsto no art. 12 da Lei Municipal nº 711/2002
l) Fase XII:
- Atribuição da Unidade Escolar e atribuição de classes dos Professores Substitu-
tos I, conforme previsto na Lei Municipal n° 834/2005;
m) Fase XIII:
- Atribuição de Unidade Escolar e atribuição de aulas para Professores Substitutos 
II, conforme Lei Municipal nº 834/2005.
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TÍTULO III

DAS COMPETÊNCIAS
Art. 3º. Compete aos Diretores das Unidades Escolares da rede pública municipal de 
Alumínio, observados os dispositivos legais e orientações do Departamento Municipal de 
Educação, convocar o docente, titular de emprego, em exercício ou que esteja designado 
em emprego em Comissão, na área de Educação Infantil ou no Ensino Fundamental no 
Município, para se inscrever no processo de atribuição de classes e/ou aulas, na primeira 
quinzena do mês de dezembro de cada ano.
Art. 4º. Compete aos Diretores de Divisão de Educação Infantil e de Ensino Fundamental 
a atribuição de classes e/ou aulas que ocorrerá no Departamento Municipal de Educação, 
na segunda quinzena do mês de dezembro, respeitando-se a escala de classifi cação, 
conforme previsto nos artigos 23 e 24, da Lei Municipal nº 711/2002.
TÍTULO IV DAS INSCRIÇÕES
Art. 5º. Anualmente será realizada a inscrição de docentes no Processo de atribuição de 
classes e/ou aulas,
destinadas ao docente de emprego, em exercício ou que esteja designado em emprego 
em Comissão, na área de Educação Infantil ou no Ensino Fundamental no Município, que 
ocorrerá de acordo com o cronograma Anexo I deste decreto.
Parágrafo único. É vedado ao titular de emprego, cujo contrato individual de trabalho es-
teja suspenso, para tratar de interesses particulares, realizar a inscrição prevista no caput 
deste artigo, a não ser que a sua reintegração ocorra com antecedência mínima de 5 (cin-
co) dias da atribuição, conforme previsto no artigo 22, § 3º da Lei Municipal nº 711/2002.
TÍTULO V
DA CLASSIFICAÇÃO
Art. 6º. A escala de classifi cação do docente deverá respeitar disposto nos artigos 24 e 25, 
da Lei Municipal nº 711/2002.
Art. 7º. São considerados campos de atualização para fi ns de classifi cação e de atribuição 
de classes e/ou aulas:
I – Classes: classes dos anos iniciais do Ensino Fundamental e da Educação 
Infantil;
II – Aulas: das disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografi a, 
Ciências, Arte, Língua Inglesa, Educação Física, Informática e Música.
§ 1°. A disciplina de Língua Portuguesa subdivide-se em aulas LIPT (Leitura, Interpretação 
e Produção de Texto) e Gramática, atribuídas tais aulas, conforme Matriz Curricular do 
Ensino Fundamental homologada para o ano de 2022.

§ 2°. A disciplina de Matemática subdivide-se em aulas de Álgebra e Geometria, devendo 
ser atribuídas tais aulas, conforme Matriz Curricular homologada para o ano de 2022
TÍTULO VI
DA ATRIBUIÇÃO INICIAL DE CLASSES E/OU AULAS
Art. 8º. Para fi ns de atribuição de classes e/ ou aulas, os docentes do mesmo campo de 
atuação serão classifi cados em ordem decrescente, observada a ordem de preferência, 
conforme previsto no artigo 24, da Lei Municipal 711/2002.
I - Professores estáveis oriundos da Prefeitura Municipal de Mairinque, que por 
força da Sucessão Trabalhista, fi caram fazendo parte do quadro de empregos C.L.T. da 
Prefeitura Municipal de Alumínio, conforme previsto no Anexo III, da Lei Municipal nº 03 de 
28/01/1993;
II - Titulares de cargo do Sistema Estadual de Educação, dele afastados por força 
da Municipalização, instituída pela Lei Municipal nº 341 de 02/07/1997, que estavam atu-
ando no momento da municipalização na Unidade Escolar municipalizada;
III - Titulares de emprego, providos mediante Concurso pela Prefeitura Municipal de 
Alumínio, correspondentes aos componentes curriculares das aulas ou classes a serem 
atribuídas;
IV - Docentes admitidos em caráter temporário, até que se realize novo concurso.
§ 1º. Os professores que não tiverem a carga horária mínima de (20) vinte aulas cons-
tituída fi carão a disposição do Departamento Municipal de Educação, sem prejuízo das 
garantias legais.
§ 2º. Os professores de Educação Infantil ou Ensino Fundamental I, que não constituírem 
sala, mediante o processo de atribuição, fi carão a disposição do Departamento Municipal 
de Educação, sem prejuízo das garantias legais.
§ 3°. Após a atribuição dos docentes titulares, conforme previsto no artigo 2°, alíneas 
“f” e “g”, deste decreto, o saldo de classes gerado por impedimentos legais e tempo-
rários, durante o processo inicial de atribuição, ou já concretizados anteriormente, 
estarão sujeitos à atribuição, para os professores regentes, mediante permuta, com 

obediência à ordem prevista no artigo 2°, alíneas , “i” e “j” deste decreto, e artigos 23, 24 e 
25 da Lei Municipal nº 711/2002;
§ 4°. Após atribuição dos docentes titulares, o saldo de aulas com número inferior a 20 
deverá ser atribuído aos professores, conforme previsto no artigo 2°, alínea “k” deste 
Decreto, e artigos 12, § 2°, 23, 24 e 25 da Lei Municipal 711/2002;

§ 5°. Após atribuição dos docentes titulares, conforme previsto no artigo 2°, alínea “j”, 
deste decreto, o saldo de aulas gerado por impedimentos legais e temporários durante o 
processo inicial de atribuição ou já concretizados anteriormente, estarão sujeitos à atribui-
ção, com obediência à ordem prevista no artigo 2°, alínea “m” deste decreto e artigos 23, 
24 e 25 da Lei
Municipal nº 711/2002.
Art. 9º. Para fi ns da atribuição de classe e/ou aulas o docente titular de cargo deverá:
I – Declarar, no ato da atribuição, que acumula compativelmente ou não acumula, 
cargo/função, sob pena de responsabilidade;
II – Apresentar ao Departamento Municipal de Educação, as declarações ofi ciais e 
atualizadas de horário e local de trabalho dos cargos ou funções, incluindo HTPC, a fi m de 
se comprovar a compatibilidade de horários, na primeira quinzena do ano letivo de 2022.
Parágrafo único. Ocorrendo ou persistindo a incompatibilidade de horários, o docente 
titular de emprego em situação de acúmulo deverá optar por um dos cargos.
Art. 10. Os docentes que se encontrem em situação de licença ou afastamento do exer-
cício de seu cargo, pelo INSS, exceto os que se encontrem ofi cialmente readaptados, 
participarão normalmente do processo de atribuição.
§ 1°. Caso o docente não compareça, e nem se faça representar no período de inscri-
ção, o Diretor de unidade escolar deverá remeter sua inscrição à Diretoria do Departa-
mento Municipal de Educação, conforme previsto no artigo 22, § 2°, da Lei Municipal n° 
711/2002.
§ 2º. O docente que não comparecer ou não se fi zer representar, no momento da atribui-
ção de classes e/ou aulas, terá sua atribuição remetida ao Departamento Municipal de 
Educação que fará a atribuição de forma compulsória, após concluído o Processo Inicial.
Art. 11. Uma vez assumida, “FICA VEDADO AO DOCENTE A DESISTÊNCIA DE PAR-
TE DA CARGA HORÁRIA” de aulas que lhe foi atribuída, a não ser em caso de assumir 
cargas horárias incompatíveis, em outro cargo público, em regime de acumulação, em 
conformidade com legislação pertinente.
Art. 12. A Atribuição de aulas das disciplinas do Curso de Educação de Jovens e Adultos 
– EJA, será efetuada juntamente com as aulas do ensino regular, no processo inicial e, 
durante o ano, respeitados os regulamentos específi cos, quando houver, e observando-se 
os mesmos critérios de habilitação e de qualifi cação docente.
§ 1º. A atribuição de aulas da Educação de Jovens e Adultos – EJA – terá validade 
semestral, considerando-se como término do primeiro semestre, o primeiro dia letivo, do 
segundo semestre do Curso;
§ 2º. A atribuição de que trata o parágrafo anterior, para o segundo semestre, deverá 
ser efetuada nos moldes deste decreto, sendo considerada para os efeitos legais, como 
atribuição do processo inicial;
Art. 13. Para os professores de “Atendimento Educacional Especializado”, a atribuição 
será com base nas necessidades de atendimento nas Unidades Escolares, conforme 
demanda de atendimento estipulada pela Diretora de Divisão de Educação Especial;

TÍTULO VII
SEÇÃO II – DA PERMUTA CONVENCIONAL
Art. 14. Após o processo inicial de atribuição, poderá ocorrer permuta de classe, para os 
professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, que será validada a partir da 
assinatura de “Termo de Permuta”;
§ 1°. As classes disponíveis para permuta serão divulgadas, no dia em que for ocorrer a 
permuta, conforme Anexo I deste decreto;
§ 2º. A permuta realizar-se-á a nível municipal, obedecendo a escala de classifi cação, 
prevista nos artigos 22 a 27 da Lei Municipal n° 711/2002;
§ 3º. O Professor que for contemplado, no processo de permuta, com classe em substitui-
ção, terá seu retorno garantido na “Unidade Escolar de escolha”, ao término do ano letivo;
§ 4º. É vedado ao permutante declinar da permuta efetivada durante o ano letivo;
§ 5º. Para concorrer ao processo de permuta, o professor deverá estar presente, sendo 
vedada sua representação por procuração;
§ 6º. O Professor que conseguir êxito na permuta deverá participar regularmente das 
HTPC’s, promovidas pelas Unidades Escolares para qual foi permutado;
§ 7°. Cessada a permuta, por retorno do titular para as suas funções de origem, o docente 
permutado deverá retornar, imediatamente, para sua unidade escolar e/ou classe atribuída 
no processo inicial.

TÍTULO VIII
DA CONSTITUIÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOCENTE
Art. 15. Os ocupantes de empregos docentes fi cam sujeitos as jornadas de trabalho pre-
vistas nos artigos 10, 11 e 12 da Lei Municipal nº 711/2002.
§ 1º Os docentes deverão indicar todas as classes e/ou aulas disponíveis por período na 
mesma Unidade Escolar em seu campo de atuação/disciplina por ordem de preferência, 
salvo o docente que comprove  com documentos acúmulo de cargos até a data de atribui-
ção, poderá compor sua jornada em dois períodos e/ou Unidade Escolar; 
§ 2º Os docentes que se encontram afastados ou em exercício de função de confi ança e 
cargo em comissão junto à Diretoria Municipal da Educação deverão seguir as mesmas 

orientações;
§ 3º O docente que não indicar todas as classes e/ou aulas do seu campo de atua-
ção/disciplina, o sistema  fará as indicações automáticas por ordem de turmas. 
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TÍTULO IX

DA ATRIBUIÇÃO INICIAL DE CLASSES E/OU AULAS DURANTE O ANO
Art. 16. A atribuição de classes e/ou aulas, durante o ano, deverá ocorrer da seguinte 
forma:
I – As sessões de atribuição de classes e/ou aulas, deverão ser sempre divulga-
das no prazo de 24 horas, contadas da constatação da existência de classes e /ou aulas 
disponíveis a serem oferecidas;
II – Nas sessões de atribuição de classes e/ou aulas, o docente deverá apresentar 
declaração oficial de seu horário de trabalho, inclusive, com as horas de trabalho pedagó-
gico, contendo a distribuição das aulas pelos turnos diários e pelos dias da semana.
§ 1º. O docente que não comparecer ou não se comunicar com a Unidade Escolar, no 
primeiro dia útil subsequente ao da atribuição, será considerado desistente e perderá a 
classe e as aulas, ficando impedido de concorrer à nova atribuição no decorrer do ano.
§ 2º. Fica expressamente vedada a atribuição de classe e/ou aulas, a partir de 1º de janei-
ro do ano em curso, exceto se em caráter excepcional, por força de lei, a ser decidido pelo 
Departamento Municipal de Educação.
Art. 17. As classes e/ou aulas a serem atribuídas, deverão constar de documento padrão, 
devidamente preenchido e assinado pelo professor e pelo Diretor da Unidade Escolar, em 
2 (duas) vias, nele constando o visto confere dos responsáveis pela Atribuição.

TÍTULO X
DA SUBSTITUIÇÃO
Art. 18. Para as classes e/ou aulas cujos professores apresentem impedimentos legais e 
temporários, observados os requisitos legais, haverá substituição durante o impedimento 
legal e temporário dos docentes, conforme previsto no artigo 20, § 2º da Lei Municipal nº 
711/2002 e artigo 2° deste decreto.
§ 1º. O candidato aprovado no Processo Seletivo, para contratação temporária, será des-
classificado se declinar da escolha no ato da atribuição.
I – Se por qualquer motivo não previsto neste decreto, o docente desistir do período 
atribuído ou tiver sua atribuição anulada, em decorrência de atos irregulares, por parte 
do interessado, ficará impedido de participar de nova atribuição, durante o ano em que 
ocorreu a desistência, inclusive, para ministrar aulas eventuais.
§ 2º. As classes e/ou aulas em substituição, somente poderão ser atribuídas a docente 
que venha efetivamente assumi-las e/ou ministrá-las, sendo, expressamente, vedada a 
atribuição de substituições sequenciais.
§ 3º. O docente que tiver atribuída classes e/ou aulas em substituição, perderá auto-
maticamente a atribuição efetivada, em caso de retorno do titular da classe e/ou aulas, 
retornando, se for o caso, para sua função de origem.

TÍTULO XI
DA SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL
Art. 19. Encerrado o processo inicial, poderá ser aberta a inscrição do Processo Seletivo, 
para o cadastramento de docentes e candidatos à contratação temporária, a fim de partici-
parem do processo de atribuição no decorrer do ano letivo, conforme previsto no artigo 20 
da Lei Municipal nº 711/2002 e Lei Municipal 1.132/2009.
§ 1º. O período de cadastramento poderá ser reaberto, a qualquer tempo, no decorrer 
do ano letivo, para atender a ocasionais necessidades das unidades escolares, da rede 
pública municipal de ensino.
§ 2º. Os docentes e candidatos cadastrados nos termos deste artigo, serão classificados 
de acordo com a pontuação obtida na prova, dentro do campo de atuação, sem prejuízo 
da análise de outros elementos previstos no Edital do Processo Seletivo.
Art. 20. O candidato será chamado seguindo a classificação geral do Processo Seletivo, 
de acordo com o campo de atuação.
§ 1º. Dado o caráter emergencial da substituição eventual, o candidato deverá dar a res-
posta no momento do chamamento.
§ 2º. Não sendo localizado o candidato, ou em não havendo interesse, por parte do do-
cente, o Diretor da Unidade Escolar seguirá a classificação geral.
§ 3º. É reservado ao Diretor da Unidade Escolar, o direito de atribuir eventualmente, clas-
ses e/ou aulas ao primeiro candidato que se dispuser a atender à solicitação.
§ 4º. A cada nova substituição eventual, o Diretor da Unidade Escolar reiniciará a chama-
da, reportando-se ao início da classificação geral.

TÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 21. A atribuição de classes e/ou aulas poderá ser realizada por procuração para fins 
específicos a terceiros, exceto na hipótese prevista nos artigos 16 e 17 deste Decreto, no 
qual a representação é vedada.
Parágrafo único. A procuração deverá ser apresentada em via original, ficando retida no 
ato da atribuição.
Art. 22. É assegurado ao docente titular de emprego, em licença maternidade ou acidente 
de trabalho, participar da atribuição de classes e/ou aulas, devendo assumir as classes e/
ou aulas atribuídas quando do término do afastamento.
Parágrafo único. Os docentes titulares de emprego readaptados cumprirão a jornada 
de trabalho do momento da readaptação, sendo que somente receberão os benefícios 
constantes na legislação vigente, quando for cessada a readaptação e na efetiva 
assunção do exercício nas funções originais do cargo.
Art. 23. O docente que faltar, injustificadamente, durante 30 (trinta) dias sucessivos, 
computados todos os dias da semana, será exonerado ou dispensado, ficando impe-
dido de concorrer a nova atribuição durante o ano letivo, noa termos do artigo 482, 
inciso “i” da CLT.
Art. 24. Para os fins do estabelecido neste decreto, consideram-se afastamentos le

gais, o previsto no artigo 21 da Lei Municipal nº 711/2002 e 
na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

TÍTULO XIII
DAS DISPOSIÇÕES  FINAIS
Art. 25. Para garantir a qualidade do atendimento do trabalho desenvolvido na unidade 
escolar, em caso de necessidade, mediante justificativa do Diretor da Unidade Escolar, 
em caráter excepcional e até que se perdure a necessidade, após a análise do Diretor de 
Divisão e aprovação do Diretor do Departamento Municipal de Educação, serão atribuídas 
Turmas de Horário Especial de Trabalho, com horas/aulas, a serem definidas de acordo 
com a peculiaridade do caso.
Parágrafo Único – A movimentação, decorrente de cada atribuição, deverá ser encami-
nhada ao Departamento Municipal de Educação e informadas as Unidades Escolares, por 
meio de documento oficial interno.
Art. 26. Os prazos para interposição e julgamento dos recursos, referentes ao Processo de 
atribuição de classes e/ou aulas são os previstos no cronograma, Anexo I, deste decreto.
Parágrafo único. Os recursos referentes ao Processo de atribuição de classes e/ou aulas 
não terão efeito suspensivo nem retroativo.
Art. 27. Os casos omissos serão decididos pela Comissão formada pelos Diretores de 
Divisão e Diretores das Unidades Escolares.
Art. 28. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 26 de novembro de 2021.
ANTONIO PIASSENTINI

Prefeito Municipal
ANGELA MARIA TISEO CLETO

Diretora do Departamento Municipal de Educação
 Registrado e Publicado na Prefeitura em 26/11/2021
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ERRATA DE PUBLICAÇÃO
No Jornal Oficial Edição nº 21 Ano XII   de 16 de novembro de 2021 pag. 02 no Decreto nº 
2.238, 
Onde se Lê
Decreto nº 2.238, de 12 de novembro de 2021

Leia-se
Decreto nº 2.238, de 12 de novembro de 2021

PORTARIASPORTARIAS
PORTARIA Nº 135/2021

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais 
que são conferidos,
RESOLVE:
Art. 1º CONSTITUIR, uma Comissão Especial para acompanhar procedimentos e reali-
zações do Processo de Atribuição de Aulas do Pessoal Docente do Quadro do Magistério 
Público Municipal para o ano letivo de 2022.
Art. 2º NOMEAR para integrar a Comissão Especial, os seguintes servidores:
Presidente Kátia Rosemary Corrêa de Moura Vicente – Departamento Municipal de Edu-
cação
Membros: Fiorsília Ana Maria Risi
Edna de Jesus Alves Fogaça
Graziela Aparecida de Moraes
Gisele Aparecida Borges
Cláudia Regina Rech Rossoni

Edna da Paz  Costa Campos 
Luciene Mara de Oliveira Nóbrega
Renata Aparecida de Almeida Fogaça
Márcia Regina da Cunha Souza
Willian Henrique de Souza
Michele Viviane Palma Sabino
Andréa França Silva Fogaça Nepumuceno
Art. 3º O desempenho das atribuições da Comissão ora nomeada será considerada de serviço 
de relevante interesse público prestado ao Munícipio.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO,  21 de outubro de 2021

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

ANGELA MARIA TISEO CLETO
Diretora do Departamento Municipal de Educação

Registrada e Publicada na Prefeitura em 21/10/2021.

L E I  Nº 2.180, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021
(Projeto de Lei nº 34/2021-L-Autoria do edil Jean da Elite -Autógrafo nº 2201, 19/10/2021)
Proíbe a utilização de verba pública no âmbito do Município de Alumínio, em eventos que pro-
movam a sexualização de crianças e adolescentes e dá providências correlatas.
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:
Artigo 1º - Fica proibida a utilização de recursos públicos, no âmbito do município de Alumínio, 
em eventos que promovam de forma direta ou indireta a sexualização de crianças e adolescen-
tes.
Artigo 2º - Os eventos públicos ou patrocinados pelo Poder Público, sejam para pessoas 
jurídicas ou físicas, devem respeitar as normas legais que proíbem a divulgação ou acesso de 
crianças e adolescentes a apresentações, presenciais ou remotas, de imagens, músicas ou 
textos pornográficos ou obscenos, assim como garantir proteção face a conteúdos impróprios ao 
desenvolvimento psicológico.
§ 1º- A proibição de que trata o “caput” deste artigo se aplica a:
I - Qualquer material impresso, sonoro, digital, audiovisual ou imagem, entregue ou colocado 
ao acesso de crianças e adolescentes, bem como folders, outdoors ou qualquer outra forma de 
divulgação em local público ou evento licitado, produção cinematográfica ou peça teatral, autori-
zado ou patrocinado pelo Poder Público, inclusive mídias ou redes sociais.
II - Editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor 
cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, 
de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia 
solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de 
atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por 
meio das redes sociais e outras plataformas digitais.
III - Espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, 
instituições e organizações culturais comunitárias que receberem auxílio ou patrocínio do Poder 
Público.
§ 2º - Para efeitos desta Lei consideram-se pornográficos todos os tipos de manifestações que 
firam o pudor, materiais descritos no § 1º que contenham linguagem vulgar, imagem erótica, de 
relação sexual ou ato libidinoso, obscenidade, indecência ou exibição explícitas de órgãos na 
intenção de estimular a excitação sexual.
Artigo 3º - Ao contratar serviços ou adquirir produtos de qualquer natureza, bem como patrocinar 
eventos ou espetáculos públicos ou programas de rádio, televisão ou redes sociais, a admi-
nistração pública direta ou indireta fará constar cláusula obrigatória de respeito ao disposto no 
artigo 2º desta Lei, pelo contratado, patrocinado ou beneficiado.
Artigo 4º - Os serviços públicos obedecerão às normas estabelecidas pela Constituição Federal, 
pela Constituição Estadual, ao Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), ao Conselho Munici-
pal de Educação e a legislação vigente e ao disposto nesta Lei, especialmente os sistemas de 
saúde, de direitos humanos, de assistência social, de cultura e de educação. 
Artigo 5º - Qualquer pessoa física ou jurídica, poderá comunicar à administração pública e ao 
Ministério Público os casos de violação ao disposto nesta Lei.
Parágrafo único: O servidor público que tiver ciência da violação ao disposto nesta Lei deverá 
comunicar ao Ministério Público e, havendo, seu superior. 
Artigo 6º - Em caso de descumprimento desta Lei, o infrator estará sujeito a multa mínima 
correspondente ao valor de 2.820,00 Unidades Fiscais de Referência do Município de Alumínio 
(UFIRMA), podendo chegar ao máximo 7.043,00 Unidades Fiscais de Referência do Município 
de Alumínio (UFIRMA), bem como, a impossibilidade de realizar, pelo prazo de 5 (cinco) anos, 
eventos públicos que dependam de autorização do Poder Público.
§1º - A penalidade prevista no “caput” se aplica para a pessoa jurídica ou física que receber 
verba pública para realização de determinado evento e, posteriormente, venha promover a 
sexualização de crianças e adolescentes. 
 §2º - O valor da multa prevista no “caput” deverá seguir os seguintes requisitos:
I- A magnitude do evento;
II- O impacto do evento na sociedade;
III- Quantidade de participantes;
IV- A ofensa realizada;
V- A utilização ou não de dinheiro público;
§3º - No caso de utilização de dinheiro público, o valor da multa a ser aplicada, conforme previs-
ta no “caput” não poderá ser inferior a 2.820,00 Unidades Fiscais de Referência do Município de 
Alumínio (UFIRMA), além de ser obrigatória a devolução de todos os valores públicos destina-
dos.
Artigo 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 12 de novembro de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Prefeitura em 12/11/2021
ARLINDO SALES

Diretor do Departamento Municipal de Administração

LEISLEIS
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PUBLICAÇÕES OFICIAISPUBLICAÇÕES OFICIAIS

33ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 8ª LEGISLATURA
DE 22 DE NOVEMBRO 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 DEL-
CINHO E PROF. JEDIEL DE CARVALHO 
LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO:
Recebimento das respostas dos requerimentos nºs  415, 416, 418, 419, 420, 421, 422, 
423 e 425, 426,427, 428, 430, 431, 434, 435 e 436 de 2021 que estarão disponíveis no 
portal de transparência da Câmara.
LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES:

Recebimento do projeto de lei nº 35/2021 que dispõe sobre denominação de logradouro 
público que especifi ca.

Recebimento do projeto de lei nº 36/2021 que dispõe sobre denominação de logradouro 
público que especifi ca.

Recebimento do projeto de lei nº 37/2021 que institui o dia municipal em memórias as 
vítimas do covid -10 no calendário ofi cial do município de Alumínio.

Recebimento da moção Nº 16/2021 

Recebimento da moção Nº 17/2021

Recebimento da moção Nº 18/2021

Recebimento dos requerimentos 445. 446, 449, 450 e 451 de 2021 que prorrogam os 
prazos de funcionamento de comissões especiais de estudos e que serão apreciados na 
ordem do dia.

Requerimentos

Requerimento nº 454/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer voto de pesar pelo 
falecimento do Senhor Paulo Roberto Sarti.
Requerimento nº 455/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer voto de pesar pelo 
falecimento do Senhor Germano Galli.
Requerimento nº 456/2021, de autoria do edil Chico Capoeira, requer voto de pesar pelo 
falecimento do Maria Denise de Abreu.
Requerimento nº 460/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer voto de pesar pelo 
falecimento do Sr. Samuel Dias.
Requerimento nº 461/2021, de autoria de todos os vereadores, requer voto de pesar pelo 
falecimento do Sr. João do Prado Reimberg.
Requerimento nº 462/2021, de autoria do edil Adilson Baldoino, requer voto de pesar pelo 
falecimento da Senhora Luzia Comini Ribeiro.
Requerimento nº 453/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações sobre a 
CIP.
Requerimento nº 457/2021, de autoria do edil Chiquinho Capoeira, requer informações 
sobre boca de lobo na rua Honorina Rios de Carvalho Mello com Rua Maria Rosa Fogaça.
Requerimento nº 458/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, requer informações sobre a 
“Semana da Consciência Negra”.
Requerimento nº 459/2021, de autoria da edil Profª. Meire Barbosa, requer informações 
sobre a fi scalização visando coibir a venda de bebidas alcoólicas aos menores.
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