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Art. 1º Ficam alteradas as alíneas “f” e “g” do Artigo 2º do Decreto nº 2.240 de 26 de novembro de
2021, para fazer constar:
“f) Fase VI:
- Atribuição dos Professores de Ensino Fundamental I, por sede fixada em 2021, observando-se o
Decreto Municipal nº 1.865/2017, onde se fixaram sede no ano de 2018;
g) Fase VII:
- Atribuição dos Professores de Educação Infantil, por sede fixada em 2021, observando-se o Decreto
Municipal nº 1.865/2017, onde se fixaram sede no ano de 2018;”
Art. 2º - Fica incluído no TÍTULO VII, SEÇÃO II do Decreto nº 2.240/2021 a Permuta Antecipada, para
fazer constar:
“SEÇÃO II – DA PERMUTA CONVENCIONAL E DA PERMUTA ANTECIPADA”
Art. 3º - Fica incluído no Artigo 14 os parágrafos 8º e 9º, para fazer constar:
“§ 8º - O professor não atendido na sede participará da Permuta Antecipada transferido automaticamente para outra Unidade Escolar;
§ 9º - Não haverá processo de concurso de remoção de sede por inexistência de salas livres”.

DECRETOS
D E C R E T O Nº 2.243 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2.021.
DISPÕE SOBRE NOVA COMPOSIÇÃO DO COMITÊ DE MORTALIDADE INFANTIL E MATERNO E
DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são
conferidas;
D E C R E T A:

Representante da classe médica - Ginecologia
Dr. Marcos Vinicius Carvalho Luís
Dr. Antonio Carlos Braile;
Representante da classe médica- Pediatria
Dr. Enéas Garcia Fuentes;
Representante da Divisão de Pronto Atendimento
Lucimar Ritter
Representante do Departamento Municipal de Desenvolvimento Social
Vivian Ferreira Xavier Lima
Gabrieli Cristini da Cruz Nogueira
Representante da Divisão de Atenção a Saúde das Pessoas
Dionísia Aparecida Mariano Lourenço
Representante do Departamento Municipal de Saúde
Glacinei Martins
Regina de Fatima Moreira Nascimento
Representantes de Entidades Religiosas
Maria de Fátima Barbara de Souza
Sislene Aparecida da Rocha Moises
Representante do Conselho Municipal de Saúde
Maria Luísa da Silva Netto
Representante do Núcleo Bandeirante Garou
Isabela Vendramello Pinto
Honestina Dias Matheus
Representante da Vigilância Epidemiológica
Maria Clara Cerioni
Art. 2º
O desempenho das atribuições do Comitê ora nomeado será “pro honore” e considerado de
relevantes serviços públicos prestados ao Município.
Continuação do Decreto nº 2.243/2021 ﬂs. 02
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 01 de dezembro de 2021.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado na Prefeitura em 01/12/2021
D E C R E T O Nº 2.244, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2.021.
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO ARTIGO 2º, ALÍNEAS “F” E “G” E INCLUSÃO TÍTULO VII, SEÇÃO
II E O § 8º DO ARTIGO 14, DO DECRETO Nº 2.240 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021.
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município;
Considerando reunião e parecer nº 015, de 14/12/2021 do Conselho Municipal de Educação
D E C R ETA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 14 de dezembro de 2021.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
ANGELA MARIA TISEO CLETO
Diretora do Departamento Municipal de Educação
Registrado e Publicado na Prefeitura em 14/12/2021
ERRATA DE PUBLICAÇÃO

Art. 1º
Ficam nomeados para integrarem a nova composição do Comitê de Mortalidade Infantil e
Materno, criado pelo Decreto nº 656/2001, os seguintes membros:

Art. 3º

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua 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 17 de novembro de 2021
Leia-se
Decreto nº 2.238, de 12 de novembro de 2021
Prefeitura Municipal de Alumínio, 01 de dezembro de 2021

LEIS
LEI Nº 2.181 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO – SP PARA O PERÍODO DE
2022 A 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito do Município de Alumínio, 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 Esta Lei institui o Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2022-2025, em cumprimento ao
disposto no inciso I, § 1º do art. 165, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas, objetivos, indicadores, valores e metas da administração pública municipal, para as despesas
de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na
forma dos Anexos I a VII, integrantes desta Lei, denominados:
I – Anexo I – Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais;
II – Anexo II – Descrição dos Programas Governamentais, Metas e Custos;
III – Anexo III – Unidades Executoras e Ações voltadas ao desenvolvimento do Programa Governamental;
IV – Anexo IV – Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras;
V – Anexo V – LDO – Descrição dos Programas Governamentais, Metas e Custos para o exercício de
2022;
VI - Anexo VI – Unidades Executoras e Ações voltadas ao desenvolvimento do Programa Governamental para o exercício de 2022;
Parágrafo único O disposto nesta Lei compreende todos os órgãos da administração direta e indireta
dos poderes Executivo e Legislativo.
Art. 2º As diretrizes a serem observadas no quadriênio, norteadoras da execução dos programas e
ações a cargo dos órgãos municipais, deverão ser orientadas para os seguintes macro-objetivos.
I – Desenvolvimento Econômico.
a)
Programa Gestão Pública efetiva para uma Cidade Feliz; e
b)
Programa Serviços Públicos para uma Cidade Feliz.
II – Desenvolvimento Social.
a) Programa Educação efetiva para uma Cidade Feliz;
b) Programa Saúde efetiva para uma Cidade Feliz; e
c) Programa Assistência Social para uma Cidade Feliz.
III – Desenvolvimento Urbano.
a) Programa Serviços Urbanos para uma Cidade Feliz.
IV – Desenvolvimento Ambiental.
a) Programa Educação para uma Cidade Feliz; e
b) Programa Serviços Públicos para uma Cidade Feliz.
V – Desenvolvimento Institucional.
a)
Programa Gestão Pública efetiva para uma Cidade Feliz.
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Art. 3º Os programas a que se refere o artigo 2º desta Lei constituem o elemento de integração entre
os objetivos do Plano Plurianual, as prioridades e metas nas leis de diretrizes orçamentárias e as
programações estabelecidas nos orçamentos anuais correspondentes aos exercícios abrangidos pelo
período do Plano.
§ 1º A relação dos programas e ações para o quadriênio 2022 a 2025 e a sua vinculação aos macroobjetivos do Governo constam do Anexo II e III, respectivamente.
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a modificar a unidade executora ou o órgão responsável por
programas e ações e os indicadores e respectivos índices, bem como a adequar as metas físicas em
função de modificações nos programas ditadas por leis, por leis de diretrizes e por leis orçamentárias e
seus créditos adicionais.
Art. 5º Nas Leis Orçamentárias Anuais ou nas que autorizarem abertura de créditos adicionais, assim
como nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e nos créditos extraordinários poderão ser criados novos
programas ou ações ou modificados os existentes, considerando-se, em decorrência, alterado o Plano
Plurianual.
Parágrafo único De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a
adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com
outras modificações efetivadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.
Art. 6º As estimativas das receitas e dos valores dos programas e ações constantes dos anexos desta
Lei são fixadas exclusivamente para conferir consistência ao Plano, não se constituindo em limites
para a elaboração das Leis de Diretrizes Orçamentárias, das Leis Orçamentárias anuais e das suas
modificações.
Art. 7º Os quadros anexos à Lei Municipal nº 2.156, de 23 de junho de 2021, que 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, ficam substituídos pelas Metas e Prioridades constantes dos Anexos
V e VI desta Lei.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 09 de dezembro de 2021.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado na Prefeitura em 09/12/2021
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02.12.00
02.13.00
02.14.00
02.15.00

Depto de Esporte e Lazer .........
Departamento de Cultura ........
Departamento de Saúde .........
Departamento de Des. Social ..
TOTAL DA DESPESA ..............

R$ 1.525.102,00
R$ 1.211.000,00
R$ 19.471.862,00
R$ 4.121.500,00
R$ 91.122.900,00
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III – DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
01
03
04
06
08
10
12
13
15
17
18
27
28
99

– Legislativa ……………….....................
R$ 4.750.000,00
– Essencial a Justiça ....................... R$
556.600,00
– Administração ............................. R$ 13.841.676,00
– Segurança Pública ....................... R$
209.850,00
– Assistência Social ........................ R$ 4.252.400,00
– Saúde ........................................ R$ 19.471.862,00
– Educação ................................... R$ 28.327.714,00
– Cultura ...................................... R$ 1.211.000,00
– Urbanismo ................................. R$ 9.782.096,00
– Saneamento .............................. R$
792.000,00
– Gestão Ambiental ....................... R$
347.600,00
– Desporto e Lazer ...................... R$ 1.525.102,00
– Encargos Especiais ..................... R$ 5.593.000,00
– Reserva de Contingência ............. R$
462.000,00
TOTAL DA DESPESA ................... R$ 91.122.900,00

IV – POR CATEGORIA ECONÔMICA
01 – Despesas Correntes .................... R$ 79.891.884,00
02 – Despesas de Capital ................... R$ 10.769.016,00
03 – Reserva de Contingência ............. R$
462.000,00
TOTAL DA DESPESA ................... R$ 91.122.900,00
Art. 4º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos da Lei 2.156/2021, que estabelece as
Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022 a:
I – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 15 % das dotações do orçamento da
despesa.
II – 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.
§ 1º 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 II
deste artigo.

L E I N° 2.182 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021
§ 2º Não onerarão o limite previsto neste artigo os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas ao Pagamento de Pessoal, Obrigações Patronais, PASEP, Dívida Pública,
Débitos constantes de Precatórios Judiciais e de Recursos repassados de outros Órgãos Governamentais através de Convênios.
Art. 5º Esta Lei contempla na despesa por unidade da administração e despesa por função de governo,
o valor de R$ 970.000,00, unidade orçamentária 02.01.00 Gabinete do Prefeito, classificação funcional
04.122.0102.2.109 destinado a suportar a RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO
DE ALUMÍNIO PARA O EXERCÍCIO DE 2022
O Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições
legais que lhe são conferidas,
Faz saber que a Câmara Municipal de Alumínio aprovou e ele
sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1° O orçamento fiscal do Município de Alumínio para o exercício financeiro de 2022 discriminado
pelos anexos integrantes desta Lei, estima a RECEITA em R$ 91.122.900,00 (noventa e hum milhões e
cento e vinte e dois mil e novecentos reais) e fixa a DESPESA em idêntico valor.
Art. 2º A RECEITA será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras fontes de
receita, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta
Lei, com o seguinte desdobramento:
I – RECEITAS CORRENTES...R$ 91.114.100,00
1.1 Receita Tributária...R$12.718.200,00
1.2 Receita de Contribuições...R$ 916.300,00
1.3 Receita Patrimonial...R$128.700,00
1.6 Receita de Serviços...R$ 30.800,00
1.7 Transferências Correntes...R$ 77.231.000,00
1.9 Outras Receitas Correntes...R$89.100,00
II – RECEITAS DE CAPITAL...R$ 8.800,00
2.1 Operações de Crédito...R$ 5.500,00
2.2 Alienação de Bens... R$ 3.300,00
TOTAL DA RECEITA...R$ 91.122.900,00
Art. 3º A DESPESA será realizada na forma dos quadros integrantes
nação seguinte:
I - DESPESAS POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO
1 – Câmara Municipal... R$ 4.750.000,00
2 - Prefeitura Municipal... R$ 86.372.900,00
TOTAL DA DESPESA... R$ 91.122.900,00
II – DESPESA POR UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
01.00.00
02.01.00
02.03.00
02.04.00
02.05.00
02.06.00
02.07.00

Câmara Municipal de Alumínio .. R$ 4.750.000,00
Gabinete do Prefeito ............... R$ 2.106.616,00
Departamento de Governo ....... R$
561.000,00
Depto de Negócios Jurídicos ..... R$
556.600,00
Departamento de Administração R$ 3.336.520,00
Departamento de Finanças ..... R$ 7.685.090,00
Depto de Serviços Urbanos ..... R$ 10.574.096,00

02.08.00
02.09.00
02.10.00
02.11.00

Departamento de Transportes .. R$ 4.362.500,00
Depto de Obras e Planejamento R$ 2.196.700,00
Depto de Meio Ambiente ......... R$
336.600,00
Departamento de Educação.. .... R$ 28.327.714,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 09 de dezembro de 2021.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
LAVÉRIO RUSSO JUNIOR
Diretor do Departamento Municipal de Finanças
Registrada e Publicada na Prefeitura em 09/12/2021

RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO Nº 14, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2021.
Dispõe sobre a inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social, no CMAS Alumínio.

desta Lei, conforme discrimi-

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALUMÍNIO - CMAS, em reunião ordinária
realizada no dia 09 de dezembro de 2021, no uso da competência que lhe confere o inciso XXVII do
artigo 23 da Lei nº 2.110 de 14 de julho de 2020 – Lei Municipal de Assistência Social de Alumínio.
CONSIDERANDO o Decreto nº 6.308, de 14 de dezembro de 2007, que dispõe sobre as entidades e
organizações de assistência social de que trata o artigo 3º da Lei 8.742, de 7 dezembro de 1993, e dá
outras providências;
CONSIDERANDO a Resolução nº 04 de 06 de abril de 2021 do CMAS que dispõe sobre os critérios
para inscrição das entidades no CMAS.
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar com ressalva, nos termos da ata nº: 25 de 09 de dezembro de 2021, a inscrição da
Entidade: Projeto Lar – Líder na Arte de Reeducar, que se encontra em dia com as documentações
solicitadas por este Conselho.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Lygia Maria Bustamante Freire de Andrade
Presidente do Conselho
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RESOLUÇÃO Nº 15, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021.
Dispõe sobre aprovação de recurso para custear a estruturação do Sistema Único de
Assistência Social - SUAS, Projetos de Sala de Beleza, Saúde, Sala de Informática e Cozinhalimento, conforme detalhamento do ofício nº: 264/2021 do Departamento Municipal
de Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de Alumínio.
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALUMÍNIO - CMAS, em reunião ordinária realizada no dia 7 de dezembro de 2.021, no uso da competência que lhe
confere o inciso XXVII do artigo 23 da Lei nº 2.110 de 14 de julho de 2020 – Lei Municipal
de Assistência Social de Alumínio.
CONSIDERANDO a deliberação realizada na reunião ordinária do dia 7 de dezembro de
2.021, onde todos os presentes aprovaram o teor do ofício nº: 264/2021 do Departamento
Municipal de Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de Alumínio;
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar, nos termos da ata nº: 25, de 7 de dezembro de 2021, todos aprovaram o
repasse da Emenda Parlamentar da indicação do Deputado Federal Marcos Pereira para
receber o valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), destinados custear a estruturação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, Projetos de Sala de Beleza, Saúde,
Sala de Informática e Cozinhalimento.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Lygia Maria Bustamante Freire de Andrade
Presidente do Conselho

EDITAIS
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 15/12/2021 | Edição: 235 | Seção: 3 | Página: 76
Órgão: Ministério da Economia/Fundação Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística
EDITAL N° 9/2021
O Presidente da FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA
- IBGE, no
uso de suas atribuições e da competência que lhe foi outorgada pelo Secretário Especial
de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, por meio da
Portaria SEDGG/ME nº 14.147, de 02 de dezembro de 2019, publicada no Diário Oﬁcial
da União nº 227, de 3 de dezembro de 2021, torna pública a abertura das inscrições e
estabelece normas relativas à realização de processo seletivo simpliﬁcado destinado a
selecionar candidatos para realização do Censo Demográﬁco 2022. As contratações serão
efetivadas nos termos deste edital e da Lei n.º 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária
de excepcional interesse público.
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O Processo Seletivo Simpliﬁcado regido por este Edital, pelos diplomas legais e regulamentares, por seus anexos e posteriores retiﬁcações, caso existam, visa ao preenchimento, em caráter temporário, de 5.450 vagas para a função de Agente Censitário Municipal
(ACM) e 18.420 vagas para a função de Agente Censitário Supervisor (ACS).
ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO DE AGENTE CENSITÁRIO MUNICIPAL:
Acompanhar as atividades da coleta de dados, garantindo a perfeita cobertura da área territorial, o cumprimento dos prazos e a qualidade das informações coletadas; acompanhar
o Agente Censitário Supervisor no início da coleta da pesquisa urbanística do entorno de
domicílios para obter o conhecimento prático; acompanhar sistematicamente o andamento
da coleta de dados nas áreas de atuação de cada Agente Censitário Supervisor, por meio
dos relatórios dos Sistemas Gerenciais, e adotar as providências cabíveis, com vistas
ao bom andamento dos trabalhos, à total cobertura da área territorial, ao cumprimento
dos prazos e à qualidade; equipar, administrar, organizar e zelar pelo Posto de Coleta,
adotando providências para garantir seu adequado funcionamento; adotar as providências relativas à contratação, prorrogação de contratos e desligamento de Recenseadores; acompanhar o registro de frequência dos Agentes Censitários Supervisores (ACS)
e operar o sistema administrativo existente no Posto de Coleta; coordenar as atividades
censitárias sob sua responsabilidade, orientando os trabalhos das equipes de campo de
sua área de atuação, obedecendo às instruções técnicas, operacionais, administrativas e
de informática estabelecidas nos manuais e nas normas vigentes; coordenar as reuniões
de preparação e execução do censo, quando determinado por seus superiores hierárquicos; participar das reuniões de preparação e execução do Censo e auxiliar o seu Presidente nas atividades de organização e realização das mesmas; cumprir metas e prazos
estabelecidos localmente pela Coordenação Estadual; dirigir veículo próprio do IBGE ou
locado pela Instituição, desde que seja necessário para a realização dos levantamentos
sob sua responsabilidade, uma vez que possua habilitação; divulgar o Censo em toda sua
área de atuação, observando as orientações dos superiores hierárquicos; efetuar carga e
descarga dos equipamentos do Censo Demográﬁco e, quando necessário, executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos; exercer
a função de Agente Censitário Supervisor e realizar a pesquisa urbanística do entorno dos
domicílios dos setores censitários e a coleta de dados, presencialmente e/ou por telefone,
quando determinado por seus superiores ou, quando na sua área de atuação não existir
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o Agente Censitário Supervisor; identiﬁcar a necessidade de treinamento e atualização
proﬁssional das pessoas em sua área de atuação e adotar as providências para sua
realização; equipar, organizar e zelar pelo Posto de Coleta, adotando providências para
garantir seu adequado funcionamento; manter contatos com autoridades responsáveis
por instituições e entidades, imprensa e comunidade local, com o objetivo de divulgar e
obter apoio para a adequada execução da operação censitária, quando solicitado pelos
superiores; manter o próprio registro de frequência atualizado; manter organizada toda a
documentação administrativa, efetuar trabalhos de digitalização de documentos diversos,
operando equipamentos apropriados, em conformidade com especiﬁcações técnicas
deﬁnidas; organizar e deﬁnir as
áreas de atuação de cada Agente Censitário Supervisor e seus respectivos setores censitários, observando as recomendações e critérios deﬁnidos pelos seus superiores; tratar o
informante com respeito e com a ética necessária para resguardar a imagem de credibilidade do IBGE perante a sociedade; organizar, com os Agentes Censitários Supervisores,
o treinamento dos Recenseadores, atuando como instrutor; orientar os trabalhos das
equipes de campo sob sua subordinação; providenciar para que os mapas das áreas a
serem pesquisadas sejam aﬁxados em local visível no Posto de Coleta; preservar o sigilo
das informações; realizar a Avaliação de Desempenho dos Agentes Censitários Supervisores nos prazos ﬁxados e em conformidade com as instruções; recepcionar e atender
ao público que eventualmente procurar o Posto de Coleta; reconhecer a área geográﬁca
e os setores censitários de seu município ou área de trabalho; relatar ao Coordenador de
Subárea as ocorrências que possam prejudicar o andamento dos trabalhos ou a qualidade dos dados coletados, a ﬁm de que sejam tomadas as devidas medidas assertivas;
respeitar todo arcabouço legal e ético inerente à função, bem como denunciar todo e
qualquer tipo de fraude; responsabilizar-se pela recepção, guarda, distribuição e controle
dos equipamentos eletrônicos e acessórios de uso próprio e de sua equipe, assumindo
e repassando a responsabilidade pela segurança e uso adequado dos equipamentos;
subsidiar as unidades administrativas com suporte técnico operacional para execução
das atividades relativas às atribuições das funções deﬁnidas na estrutura organizacional
estabelecida, acessando, quando solicitado, quaisquer sistemas administrativos; viajar
a serviço para treinamentos e quando necessário ao desempenho de suas atribuições;
manter-se atualizado acerca de todas as instruções, conceitos e procedimentos contidos
nos manuais técnicos, operacionais e administrativos; transcrever e transmitir dados
em dispositivos eletrônicos, emitir relatórios e executar os procedimentos de segurança
(backups diários e recuperação dos sistemas); reportar regularmente aos seus superiores
informações sobre a evolução da coleta de dados e as demandas para o adequado funcionamento do Posto de Coleta; seguir as medidas protocolares de prevenção e proteção
à saúde determinadas pelo IBGE; utilizar os equipamentos de proteção individual (EPIs)
distribuídos pelo IBGE e executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas por
seus superiores hierárquicos.
ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO DE AGENTE CENSITÁRIO SUPERVISOR:
Acompanhar os recenseadores em campo para esclarecimento de dúvidas quanto à
identiﬁcação dos limites dos setores censitários e percursos, visando à cobertura correta de suas áreas de trabalho; monitorar a produtividade dos Recenseadores; adotar as
providências relativas à contratação, prorrogação de contratos e desligamento de Recenseadores; auxiliar os Recenseadores na solução dos casos de recusa ou resistência
de informantes em atendê-los; colaborar na organização e na administração do Posto
de Coleta; planejar, organizar, supervisionar e avaliar a execução da coleta de dados
realizada pelos Recenseadores, fazendo uso dos sistemas disponibilizados e de visitas
em campo, quando necessárias, para garantir a cobertura da área territorial; dirigir veículo
oﬁcial ou locado pela Instituição, caso possua habilitação; elaborar e transcrever textos e/
ou planilhas em dispositivos eletrônicos; fazer registros administrativos e de controle da
coleta de dados; fazer uso dos relatórios gerenciais e adotar as providências necessárias
para corrigir as falhas observadas; manter o próprio registro de frequência atualizado;
assegurar que sejam feitas as transmissões e atualizações dos dispositivos móveis de
coleta dos Recenseadores na frequência recomendada no treinamento; operar o sistema
administrativo existente no posto; organizar o treinamento dos Recenseadores, junto com
o Agente Censitário Municipal, e atuar como instrutor; ministrar treinamentos inerentes às
atividades censitárias; prestar suporte na instalação e manutenção da infraestrutura necessária ao funcionamento dos recursos de informática, de forma a assegurar o adequado
desenvolvimento das atividades censitárias na sua área de atuação; inserir dados e emitir
relatórios nos sistemas informatizados; protocolar, arquivar, conferir e expedir documentos e materiais; realizar a pesquisa urbanística do entorno dos domicílios dos setores
censitários sob sua responsabilidade, realizar a coleta de dados, presencialmente e/ou
por telefone, em domicílios nos quais a entrevista não foi realizada por motivos diversos,
ou quando solicitado por seus superiores; realizar as tarefas de fechamento dos setores
censitários concluídos, conforme estabelecido nos manuais técnicos; realizar as tarefas de
reentrevistas e revisão do percurso, seguindo as rotinas deﬁnidas nos manuais técnicos;
realizar carga e descarga dos dispositivos móveis de coleta dos Recenseadores; recepcionar e atender aos colaboradores do IBGE e ao público em geral; respeitar e fazer respeitar todo arcabouço legal e ético inerente à função, bem como denunciar toda e qualquer
tipo de fraude; responsabilizar-se pela guarda, distribuição e controle dos equipamentos
eletrônicos e acessórios de uso próprio e de sua equipe de Recenseadores, assumindo e
repassando a responsabilidade pela segurança e uso adequado dos equipamentos; subsidiar as unidades administrativas com suporte técnico
operacional para execução das atividades relativas às atribuições das funções deﬁnidas
na estrutura organizacional estabelecida, acessando, quando solicitado, quaisquer sistemas administrativos; viajar a serviço para treinamentos e quando necessário ao desempenho de suas atribuições; manter-se atualizado e atualizar sua equipe acerca de todas
as instruções, conceitos e procedimentos contidos nos manuais técnicos, operacionais
e administrativos; cumprir todas as etapas do plano de supervisão; manter o sigilo dos
dados emitidos pelo informante; tratar o informante com respeito e com a ética necessá-
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ria para resguardar a imagem de credibilidade do IBGE perante a sociedade; seguir as
medidas protocolares de prevenção e proteção à saúde determinadas pelo IBGE; utilizar
os equipamentos de proteção individual (EPIs) distribuídos pelo IBGE e executar outras
tarefas correlatas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos.
DO PROCESSO DE SELEÇÃO
A seleção dos candidatos para as funções de Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente
Censitário Supervisor (ACS) dar-se-á por meio de uma Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classiﬁcatório. As vagas para as funções de ACM e ACS terão inscrição única.
Serão oferecidas as vagas de ACM aos candidatos que obtiverem melhor classiﬁcação no
processo seletivo simpliﬁcado. Aos demais candidatos classiﬁcados, serão asseguradas
as vagas de ACS, obedecida a ordem de classiﬁcação.
DAS FUNÇÕES
A denominação das funções, a retribuição mensal e o valor da taxa de inscrição estão
estabelecidas seguir:
Agente Censitário Municipal (ACM - R$ 2.100,00 Agente Censitário Supervisor (ACS) - R$
1.700,00 Taxa de inscrição: R$ 60,50
A previsão de duração do contrato é de até cinco meses, podendo ser prorrogado, conforme inciso II do parágrafo único do art. 4º da Lei no 8.745/1993, com base nas necessidades de conclusão das atividades do Censo Demográﬁco 2022 e na disponibilidade de
recursos orçamentários.
A jornada de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais, sendo 8 (oito) horas diárias.
DAS INSCRIÇÕES
Para efetuar sua inscrição, o interessado deverá acessar, via internet, o endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21, a partir das 16h do dia de 15 de
dezembro de 2021 até as 16h do dia 29 de dezembro de 2021, e realizar o pagamento da
taxa de inscrição, se não for isento, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos, editais e comunicados oﬁciais referentes a este Processo Seletivo Simpliﬁcado divulgados integralmente no
endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21.
O prazo de validade do Processo Seletivo Simpliﬁcado será de 1 ano, contado a partir da
data de assinatura do primeiro contrato, podendo ser prorrogado nos termos do parágrafo
único do art. 4° da Lei 8.745, de 1993.
O candidato poderá obter informações referentes ao Concurso Público por meio do telefone 0800-2834628 ou do e-mail ibgepss21@fgv.br.
O Edital na íntegra e demais informações pertinentes a este Concurso Público serão
disponibilizados nos endereços eletrônicos da FGV https://conhecimento.fgv.br/concursos/
ibgepss21.
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2021.
EDUARDO LUIZ GONÇALVES RIOS NETO
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certiﬁcada.
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 15/12/2021 | Edição: 235 | Seção: 3 | Página: 75
Órgão: Ministério da Economia/Fundação Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística
EDITAL N° 10/2021
Presidente da FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA IBGE, no
uso de suas atribuições e da competência que lhe foi outorgada pelo Senhor Secretário
Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia,
por meio da Portaria SEDGG/ME nº 14.147, de 02 de dezembro de 2021, publicada no
Diário Oﬁcial da União nº 227, de 3 de dezembro de 2021, torna pública a abertura das
inscrições e estabelece normas relativas à realização de processo seletivo simpliﬁcado
destinado a selecionar candidatos para realização do Censo Demográﬁco 2022. As contratações serão efetivadas nos termos deste edital e da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de
1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade
temporária de excepcional interesse público.
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O Processo Seletivo Simpliﬁcado regido por este Edital, pelos diplomas legais e regulamentares, por seus anexos e posteriores retiﬁcações, caso existam, visa ao preenchimento, em caráter temporário, de 183.021 vagas para a função de Recenseador, para a
realização do Censo Demográﬁco 2022.
ATRIBUIÇÕES: cumprir as orientações recebidas por meio do serviço de mensagens no
seu dispositivo móvel de coleta; apresentar-se ao informante com o uniforme e o crachá
de identiﬁcação fornecido pelo IBGE e o documento de identidade citado no crachá;
assumir a responsabilidade pela segurança e uso adequado do equipamento eletrônico e
acessórios fornecidos pelo IBGE para execução de seu trabalho; coletar, presencialmente
e/ou por telefone, as informações do Censo Demográﬁco 2022 em todos os domicílios do
setor censitário que lhe foi atribuído no âmbito da sua Área de Trabalho, registrando-as no
dispositivo móvel de coleta, de acordo com as instruções recebidas e dentro do prazo para
comparecer ao Posto de Coleta, conforme determinação do Agente Censitário Municipal
ou do Agente Censitário Supervisor; manter o sigilo dos dados emitidos pelo informante;
consultar relatórios diversos de acompanhamento de coleta no dispositivo móvel e sanar
as eventuais pendências apontadas; zelar pelo bom uso de todos os materiais e equipamentos recebidos; devolver, ao ﬁm do contrato, todos os materiais recebidos, garantindo
que sejam devolvidos nas mesmas condições em que foram recebidos; entregar ao Agente Censitário Municipal ou ao Agente Censitário Supervisor o computador de mão com as
entrevistas realizadas e outras informações coletadas, de acordo com as instruções recebidas; manter o supervisor informado sobre a coleta de dados no setor censitário, quando
impossibilitado de comparecer ao Posto de Coleta; manter produção e padrão
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de qualidade adequados, cumprindo os índices de produtividade mensais estabelecidos
pela Unidade Estadual; participar de treinamentos; preservar o sigilo das informações;
reconhecer os limites e a área do setor censitário que lhe for designado, acompanhado
pelo Agente Censitário Municipal ou pelo Agente Censitário Supervisor quando necessário, registrando as falhas e/ou inconsistências porventura encontradas na descrição dos
limites; respeitar todo arcabouço legal e ético inerente à função, bem como denunciar todo
e qualquer tipo de fraude; retornar aos domicílios recenseados para complementar as informações e/ou corrigir as falhas apontadas pela supervisão; manter-se atualizado acerca
dos conceitos e procedimentos deﬁnidos para a coleta de dados; transmitir regularmente
os dados das entrevistas coletadas e manter a versão de software atualizada no dispositivo móvel de coleta, de acordo com as instruções recebidas; seguir as medidas protocolares de prevenção e proteção à saúde determinadas pelo IBGE; utilizar os equipamentos
de proteção individual (EPIs) distribuídos pelo IBGE e executar outras tarefas correlatas
que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos.
DO PROCESSO DE SELEÇÃO
A seleção dos candidatos dar-se-á por meio de uma Prova Objetiva, de responsabilidade
da FGV, e de treinamento, de responsabilidade do IBGE, ambos de caráter eliminatório e
classiﬁcatório.
O treinamento visa capacitar o Recenseador para a aplicação de conceitos e de procedimentos estabelecidos para o Censo Demográﬁco 2022. A efetivação dos contratos de
trabalho estará condicionada ao resultado obtido no teste ﬁnal do treinamento.
DA FUNÇÃO
A função de Recenseador terá remuneração associada a produção, calculada por setor
censitário, conforme taxa ﬁxada e de conhecimento prévio pelo Recenseador, de unidades
recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra),
pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados. O candidato poderá simular valores de remuneração por meio de link disponível
no
endereço
https://
censo2022.ibge.gov.br/trabalhe-no-censo/estimativa-de- remuneracao.html e o valor da
taxa de inscrição será de R$ 57,50.
A previsão de duração do contrato é de até três meses, podendo ser prorrogado, conforme inciso II do parágrafo único do art. 4º da Lei nº 8.745/1993, com base nas necessidades de conclusão das atividades do Censo Demográﬁco 2022 e na disponibilidade de
recursos orçamentários.
A jornada de trabalho recomendável é de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) horas semanais,
além da participação integral e obrigatória no Treinamento. Será obrigatório o comparecimento do Recenseador ao Posto de Coleta nos dias e nos horários estipulados pelo ACM
ou pelo ACS.
DAS INSCRIÇÕES
Para efetuar sua inscrição, o interessado deverá acessar, via internet, o endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21, a partir das 16h do 15 de dezembro
de 2021 até as 16h do dia 29 de dezembro de 2021, e realizar o pagamento da taxa de
inscrição, se não for isento, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos, editais e comunicados oﬁciais referentes a este Processo Seletivo Simpliﬁcado divulgados integralmente no
endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21.
O candidato poderá obter informações referentes ao Concurso Público por meio do telefone 0800-2834628 ou do e-mail ibgepss21@fgv.br.
O Edital na íntegra e demais informações pertinentes a este Concurso Público serão
disponibilizados nos endereços eletrônicos da FGV https://conhecimento.fgv.br/concursos/
ibgepss21.
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2021.
EDUARDO LUIZ GONÇALVES RIOS NETO
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certiﬁcada.

PORTARIAS
PORTARIA Nº 136/2021
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais
que lhe são conferidas, e de acordo com o facultado no artigo 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal e Lei Municipal nº 1.144, de 20 de março de 2009.
RESOLVE:
Art.1º
CONCEDER licença maternidade, sem perda de salário, à servidora pública, Sra.
PAOLA MANSUR CARVALHO OLIVEIRA, portadora da CTPS nº 59764 serie 386/SP, RG
nº MG 11.342.362, CPF nº 074.713.286-06, ocupante do emprego celetista permanente
de Médico Plantonista, lotação DPMS, a partir de 1º de novembro de 2021.
Art. 2º		

CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 1º de novembro de 2021.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 137/2021
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais
que lhe são conferidas, e de acordo com o facultado no artigo 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal e Lei Municipal nº 1.144, de 20 de março de 2009.
RESOLVE:
Art.1º CONCEDER licença maternidade, sem perda de salário, à servidora pública,
Sra. ATALI GRAZIELLI CERETA, portadora da CTPS nº 92642 serie 253/SP, RG nº
29.579.248-6 SSP/SP, CPF nº 317.663.898-13, ocupante do emprego celetista permanente de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, lotação DPME, a partir de 02 de novembro de
2021.

forma prevista na legislação municipal pertinente, dos servidores abaixo indicados
Sra. TATIANA CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA, portadora da CTPS nº 01580 serie 440/
SP, RG nº 29.626.552-4 e do CPF nº 339.030.308-13 nos termos da Lei nº 1.132/2009,
para exercer o emprego celetista permanente de Médico Plantonista, lotação DPMS, carga horária de no mínimo 12 horas diárias com limite de 36 horas semanais
Sr. CARLOS ALBERTO BRUNELLO GUERRA, portador da CTPS nº 019219 serie 470/
SP, RG nº 22.985.885 e do CPF nº 197.336.138-86 nos termos da Lei nº 1.132/2009, para
exercer o emprego celetista permanente de Médico Plantonista, lotação DPMS, carga
horária de no mínimo 12 horas diárias com limite de 36 horas semanais
Art. 2º A despesa decorrente da contratação, correrá a conta das dotações próprias do
orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 11 de novembro de 2021.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 02 de novembro de 2021.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 02/11/2021
PORTARIA Nº 138/2021
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais
que lhe são conferidas,
CONSIDERANDO o Processo Seletivo, Edital nº 15/2019 para contratação por prazo
determinado de Medico Plantonista, Clinico Geral e Pediatra, objetivando o preenchimento de vagas em regime da CLT -Consolidação das Leis do Trabalho, até a realização de
concurso público,
CONSIDERANDO o excepcional interesse público, para o bom andamento da Rede Municipal de Saúde;
RESOLVE:
Art. 1º PRORROGAR a contratação no regime CLT, em caráter temporário e para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, até 07/01/2022, na forma
prevista na legislação municipal pertinente, do servidor abaixo indicado.
Sr. LUIZ GUSTAVO PAULINO DE OLIVEIRA, portador da CTPS nº 083228 serie 175/SP,
RG nº 27.820.111-8 e do CPF nº 284.645.638-09 nos termos da Lei nº 1.132/2009, para
exercer o emprego celetista permanente de Médico Plantonista, lotação DPMS, carga
horária de no mínimo 12 horas diárias com limite de 36 horas semanais
Art. 2º A despesa decorrente da contratação, correrá a conta das dotações próprias do
orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º

CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 08 de novembro de 2021.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Prefeitura em 08/11/20201
ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração

PORTARIA Nº 139/2021
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições
legais que lhe são conferidas,
CONSIDERANDO o Processo Seletivo, Edital nº 15/2019 para contratação por prazo
determinado de Medico Plantonista, Clinico Geral e Pediatra, objetivando o preenchimento de vagas em regime da CLT -Consolidação das Leis do Trabalho, até a realização de
concurso público,
CONSIDERANDO o excepcional interesse público, para o bom andamento da Rede Municipal de Saúde;
RESOLVE:
Art. 1º PRORROGAR as contratações no regime CLT, em caráter temporário e para
atender necessidade temporária de excepcional interesse público, até 10/01/2022, na

PORTARIA Nº 140/2021
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais
que lhe são conferidas,
RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR do serviço público, o servidor Sr. PAULO SERGIO ROMERO portador CTPS nº 10789 série 493/SP, RG nº 4.421.407-8, CPF nº 427.775.937-87, nos termos
da Lei nº 1.266, de 03/12/2009, Anexo II, ocupante do emprego em Comissão de Diretor
de Departamento Municipal de Saúde, lotação DPMS, sem carga horária.
Art. 2º

CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 19 de novembro de 2021.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Prefeitura em 19/11/2021
ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração

PORTARIA Nº 141/2021
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais
que lhe são conferidas, e de acordo com o facultado no artigo 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal e Lei Municipal nº 1.144, de 20 de março de 2009.
RESOLVE:
Art.1º CONCEDER licença maternidade, sem perda de salário, à servidora pública, Sra.
ENELISE DE ANDRADE FERREIRA, portadora da CTPS nº 35.905 serie 260/SP, RG nº
30.351.091-2 SSP/SP, CPF nº 225.710.528-10, ocupante do emprego celetista permanente de Enfermeira, lotação DPMS, a partir de 22 de novembro de 2021.
Art. 2º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 02 de novembro de 2021.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 22/11/2021
PORTARIA Nº 142/2021
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais
que lhe são conferidas,
		RESOLVE:
Art.1º
DESIGNAR a servidora Senhora FLÁVIA CONSTANTE DA SILVA portadora da
R.G. nº 24.549.428-5, C.P.F. nº. 167.436.098-38, respondendo pelo emprego celetista permanente de Escriturária, a responsabilidade pelo adiantamento do Departamento Municipal da Saúde, Conta Corrente nº 130.033-4, Agência 0943-1, Banco do Brasil.
Art.2º
Cumpra-se.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 1º de dezembro de 2021.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado na Prefeitura em 01/12/2021
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PORTARIA Nº 144/2021
O Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas,
Considerando a campanha de vacinação para imunização da população como medida de
enfrentamento a pandemia do coronavirus COVID 19;
Considerando a declaração de servidor no processo 2.043, de 20/10/2021;
R E S O L V E:
Art. 1º- DETERMINAR a instauração de comissão especial de Procedimento Administrativo Disciplinar para apurar fatos narrados no processo nº 2043, de 20 de outubro de
2021, referente a não imunização com a vacina contra a Covid 19 de servidor municipal.
Art. 2º Designar os servidores para compor a Comissão de que trata o inciso anterior,
como membros titulares e suplentes, a saber:
Presidente: Dr. Jonas Ramos Antiquera
Membros: Giuliano Clerice Benito Bartoletti de Oliveira
Lisete Pereira Bastos
Adriana Alcantara Nepomuceno Pena
Suplentes: Dr. Flávio Fernando Constant da Silva
Maria Clara Cerioni
Adriana de Carvalho Garavello
Regina de Fátima Moreira Nascimento
Art. 3º Os suplentes assumirão a vaga do membro titular, na ausência ou impedimento
temporário, independente de qualquer outra designação, consignando-se essa ocorrência
na própria ata de reunião a que comparecerem.
Art. 4º Esta comissão terá a partir do recebimento desta o prazo de 90 dias, para conclusão do procedimento.
Art. 5º Determinar que se assegure aos envolvidos, o princípio do contraditório e
da ampla defesa, na conformidade das normas estabelecidas pelo Decreto nº 660, de
29/06/2001.
Art. 6º O desempenho das atribuições da Comissão ora nomeada será considerado de
relevante serviço público.
Continuação da Portaria nº 144/2021 ﬂs. 02
Art. 7º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 06 de dezembro de 2021.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 06/12/2021.
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Recebimento e a retirada a pedido do Executivo do projeto de lei nº 30/2021 que altera a
lei municipal nº 435, de 13 de janeiro de 1999, e dá outras providências.
Recebimento e a retirada a pedido do Executivo do projeto de lei complementar nº
01/2021 que altera a lei complementar nº 2, de 10 de dezembro de 2013, e dá outras
providências.
Recebimento e a retirada a pedido do Executivo do projeto de lei complementar nº
02/2021 que altera a lei municipal nº 67, de 29 de outubro de 1993, e dá outras providências.
LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES:
Recebimento da emenda nº 01/2021 ao projeto de lei nº 26/2021 que dispõe sobre o
plano plurianual do muncípio de Alumínio-SP para o período de 2022 a 2025 e dá outras
providências .
Recebimento das emendas nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12/2021 ao projeto de lei nº 27/2021 que estima a receita e fixa a despesa do município de Alumínio para
o exercício de 2022 .
Recebimento da moção nº 19/2021
Requerimentos
Requerimento nº 452/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, requer informações sobre atividades do departamento de Esportes.
Requerimento nº 463/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações sobre
instalação de boca de lobo na rua Manoel José Reis.
Requerimento nº 464/2021, de autoria da edil Profª. Meire Barbosa, requer informações
sobre reagendamento das consultas médicas.
Requerimento nº 465/2021, de autoria da edil Prof. Jediel, requer informações sobre o
Programa Currículo em Ação.
Indicações
Indicação Nº 342/2021, de autoria do edil Prof, Jediel, solicita a implantação de pavimentação asfáltica na Estrada Municipal Horácio Lourenço até a divisa com a cidade de
Mairinque, com metragem estabelecida em 850 metros, aproximadamente, no Bairro do
Brejo.
Indicação Nº 343/2021, de autoria do edil Jean da Elite, recolhimento de entulho em um
descampado na Estrada Municipal Hélio Wanderlei Neto próximo ao reservatório de água
e que sejam colocadas placas proibindo jogar lixo e entulho no local.
Indicação Nº 344/2021, de autoria do edil Jean da Elite, recolhimento de entulho no início
da Rua dos Carvalhos, próximo ao ponto de ônibus.
Indicação Nº 345/2021, de autoria do edil Jean da Elite, manutenção urgente da calçada
da Rua José Nicolau de Moraes, Travessa Santa Cruz no Bairro Itararé.
Indicação Nº 346/2021, de autoria do edil Jean da Elite, a instalação de lombada na Rua
Sebastião de Paula no bairro Irema, pois a rua foi asfaltada a pouco tempo e a instalação de lombada se faz necessária para que motoristas diminuam a velocidade e evitem
acidentes.

34ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 8ª LEGISLATURA
DE 06 DE DEZEMBRO 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

Indicação Nº 347/2021, de autoria do edil Jean da Elite, a instalação de kits de iluminação
na Rua Sebastião de Paula no bairro Irema.
Indicação Nº 348/2021, de autoria do edil Jean da Elite, realize a poda de árvores na Travessa Santa Cruz, na altura do número 810 no bairro Itararé.
Indicação Nº 349/2021, de autoria do edil Jean da Elite,, a instalação de infraestrutura
urbana para drenagem pluvial na Estrada Municipal Jasiel do Prado Filho, na altura da
Vila Fepasa, antes do túnel.
Indicação Nº 350/2021, de autoria do edil Jean da Elite, solicita que seja realizada o reforço da pintura nas lombadas do bairro Itararé.

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO:

Indicação Nº 351/2021, de autoria do edil Jean da Elite, solicita a instalação de 2 kits de
iluminação no início da Estrada Municipal Aurora Coelho Cerioni.

Recebimento das respostas dos requerimentos nºs 437, 438, 439 e 440 de 2021 que
estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara.

ORDEM DO DIA

Recebimento do projeto de lei nº 29, de 22 de novembro de 2021 que dispõe sobre a
preservação do patrimônio histórico, cultural e natural do município de Alumínio, cria o
Conselho Municipal do Patrimônio Cultural e Institui o Fundo Municipal de Proteção do
Patrimônio Cultural de Alumínio.

Aprovada a Discussão única do projeto de lei nº 35/2021-L que dispõe sobre denominação
de logradouro público que especifica.
Aprovada a Discussão única do projeto de lei nº 36/2021-L que dispõe sobre denominação
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Recebimento das respostas dos requerimentos nºs 443 e 444 de 2021 que estarão disponíveis no
portal de transparência da Câmara.

de logradouro público que especifica.

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES:

Aprovada a Discussão do projeto de lei nº 37/2021 que institui o dia municipal em memória as vítimas do covid -19 no calendário oficial do município de Alumínio.

Recebimento do projeto de lei nº 38/2021 que dispõe sobre denominação de logradouro público
que especifica

Aprovada a Segunda Discussão do projeto de lei nº 26/2021 que dispõe sobre o plano
plurianual do município de Alumínio-SP para o período de 2022 a 2025 e dá outras providências com emendas.

Recebimento do projeto de lei nº 39/2021 que dispõe sobre denominação de logradouro público
que especifica

Aprovada a Discussão Única da Emenda nº 01/2021 ao projeto de lei nº 26/2021 que dispõe sobre o plano plurianual do município de Alumínio-SP para o período de 2022 a 2025
e dá outras providências
Aprovada a Segunda Discussão do projeto de lei nº 27/2021 que estima a receita e fixa a
despesa do município de Alumínio para o exercício de 2022 com emendas.
Aprovada a Discussão única da emenda nº 01/2021 ao projeto de lei nº 27/2021 que
estima a receita e fixa a despesa do município de Alumínio para o exercício de 2022 com
emendas.
Aprovada a Discussão única da emenda nº 02/2021 ao projeto de lei nº 27/2021 que
estima a receita e fixa a despesa do município de Alumínio para o exercício de 2022 com
emendas.
Aprovada a Discussão única ùnica da emenda nº 03/2021 ao projeto de lei nº 27/2021
que estima a receita e fixa a despesa do município de Alumínio para o exercício de 2022
com emendas.
Aprovada a Discussão única da emenda nº 04/2021 ao projeto de lei nº 27/2021 que
estima a receita e fixa a despesa do município de Alumínio para o exercício de 2022 com
emendas.
Aprovada a Discussão única da emenda nº 05/2021 ao projeto de lei nº 27/2021 que
estima a receita e fixa a despesa do município de Alumínio para o exercício de 2022 com
emendas.
Aprovada a Discussão única da emenda nº 06/2021 ao projeto de lei nº 27/2021 que
estima a receita e fixa a despesa do município de Alumínio para o exercício de 2022 com
emendas.
Aprovada a Discussão única da emenda nº 07/2021 ao projeto de lei nº 27/2021 que
estima a receita e fixa a despesa do município de Alumínio para o exercício de 2022 com
emendas.
Aprovada a Discussão única da emenda nº 08/2021 ao projeto de lei nº 27/2021 que
estima a receita e fixa a despesa do município de Alumínio para o exercício de 2022 com
emendas.
Aprovada a Discussão única da emenda nº 09/2021 ao projeto de lei nº 27/2021 que
estima a receita e fixa a despesa do município de Alumínio para o exercício de 2022 com
emendas.
Aprovada a Discussão única da emenda nº 10/2021 ao projeto de lei nº 27/2021 que
estima a receita e fixa a despesa do município de Alumínio para o exercício de 2022 com
emendas.
Aprovada a Discussão única da emenda nº 11/2021 ao projeto de lei nº 27/2021 que
estima a receita e fixa a despesa do município de Alumínio para o exercício de 2022 com
emendas.
Aprovada a Discussão única da emenda nº 12/2021 ao projeto de lei nº 27/2021 que
estima a receita e fixa a despesa do município de Alumínio para o exercício de 2022 com
emendas.

Requerimentos
Requerimento nº 465/2021, de autoria do edil Paulinho Simões, requer informações sobre mão
única na rua Agostinho Pereira dos Santos.
Requerimento nº 467/2021, de autoria do edil Chico Capoeira, requer informações sobre iluminação noturna na rua 4 do bairro Graúna.
Requerimento nº 468/2021, de autoria do edil Prof. Chico Capeoira, requer informações sobre
manutenção das ruas Manoel Pereira Leal e Rua Floriano Filho.
Indicações
Indicação Nº 352/2021, de autoria do edil Chico Capoeira, solicita a instalação de um kit de iluminação pública na Rua Antonio de Jesus, frente ao nº 125, Vila Brasilina. .
Indicação Nº 353/2021, de autoria do edil DJ Delcinho, solicita a instalação de luminárias no poste
localizado na Rua Sebastião de Paula.
Indicação Nº 354/2021, de autoria do edil Jean da Elite , solicita a instalação de canaletas para o
escoamento das águas pluviais na Rua Eva Conceição Roberto com Av. Jose Benedito no Bairro
Figueiras.
Indicação Nº 355/2021, de autoria do edil Jean da Elite, solicita a fiscalização e notificação para
que os proprietários dos veículos abandonados na Rua Porto Seguro e na Rua Bom Pastor removam os veículos das vias públicas.
Indicação Nº 356/2021, de autoria do edil Jean da Elite, solicita a roçada e limpeza no terreno da
trilha entre a Vila Paulo Dias e Vila Paraíso, atrás da Creche Municipal João Sabbi.
Indicação Nº 357/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, solicita realização de operação do tipo “Cata
Treco”, removendo entulhos nas ruas, calçadas e demais logradouros públicos.
Indicação Nº 358/2021 ,de autoria do edil Prof. Jediel, solicita ampliação da ponte do desvio, com a
devida infraestrutura e com espaço lateral para passagem de pedestre com segurança, localizada
na Estrada Municipal Aurora Coelho Cerioni, conhecida como “Estrada do Desvio”, no Bairro Irema.
Indicação Nº 359/2021,de autoria do edil Prof. Jediel, solicita ampliação da ponte do desvio, com
espaço lateral para passagem de pedestre com segurança, localizada às margens da Rodovia
Raposo Tavares, aproximadamente no Km 76,300, sentido capital – interior, (ao lado da Estação de
Tratamento de Esgoto da SABESP).
Indicação Nº 360/2021,de autoria do edil Prof. Jediel,solicita estudos para a permanência somente
de uma, das duas placas indicativas “PARE” instaladas no cruzamento das ruas Hamilton Moratti e
José Cerione, na Vila Santa Luzia.
ORDEM DO DIA
Adiada a Discussão única do projeto de lei nº 29, de 22 de novembro de 2021 que dispõe sobre a
preservação do patrimônio histórico, cultural e natural do município de Alumínio, cria o Conselho
Municipal do Patrimônio Cultural e Institui o Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural de
Alumínio.
Aprovada a Redação Final do projeto de lei nº 26/2021 que dispõe sobre o plano plurianual do
município de Alumínio-SP para o período de 2022 a 2025 e dá outras providências
Aprovada a Redação Final do projeto de lei nº 27/2021 que estima a receita e fixa a despesa do
município de Alumínio para o exercício de 2022
Aprovada a Discussão única da moção Nº 19/2021
PUBLICAÇÃO OFICIAL
Para conhecimento da população estamos comunicando a composição da Mesa Diretora para o
exercício de 2022:
Presidente: José Salvador Rivera- PSB

Aprovada a Segunda Discussão do projeto de emenda à lei orgânica nº 05/2021

Vice- Presidente: Francisco Conrado Gomes Júnior- Chico Capoeira- Cidadania

Aprovada a Discussão única da moção Nº 16/2021

1º Secretário: Lucimeire Aparecida de Almeida Barbosa- Profª. Meire Barbosa- PSB

Aprovada a Discussão única da moção Nº 17/2021

2º Secretário: Jean Ricardo de Souza- Jean da Elite- PSD

Aprovada a Discussão única da moção Nº 18/2021

3ª Secretário: Adilson Baldoino-DEM

35ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 8ª LEGISLATURA
DE 06 DE DEZEMBRO 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

Respeitosamente, Dr. Pretti

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO:

Presidente

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

