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Distribuição gratuita Orgão Oficial da Prefeitura

DECRETOSDECRETOS
D E C R E T O N.º  2.247 DE 03 DE JANEIRO DE 2022
DISPÕE SOBRE AJUDA DE CUSTO DO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO E REGULARMENTE MATRICULADOS EM OUTROS MUNICÍ-
PIOS, EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO E ENSINO SUPERIOR NÍVEL GRADUAÇÃO, PARA O ANO DE 2022.

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, no exercício das atribuições legais que lhe são conferidas,

D E C R E T A:

Art. 1º. A Prefeitura de Alumínio poderá custear, a título de ajuda de custo, no corrente exercício, o transporte de alunos residentes no Município de Alumínio e regularmente matricula-
dos em outros municípios, em instituições de ensino profissional de nível técnico e ensino superior nível graduação, em cursos reconhecidos por órgãos oficiais.
§ 1º - Para manutenção do benefício, o interessado no recebimento da ajuda de custo do transporte escolar deverá realizar atualização cadastral, com periodicidade semestral.
§ 2º - Em caso de descumprimento ao disposto no parágrafo anterior, o aluno ficará sujeito à suspensão do beneficio, até que seja sanada a irregularidade.
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LEISLEIS

Art. 2º. Serão custeadas apenas as despesas efetuadas a partir do mês de cadastramento 
do interessado.

Art. 3º. A ajuda de custo prevista no art. 1º deste Decreto será limitada aos seguintes valo-
res mensais abaixo especifi cados:

Municípios distantes até 10 Km........R$ 66,72 (sessenta e seis reais e setenta e dois 
centavos)

Municípios distantes até 25 Km........R$ 92,03 (noventa e dois reais e três centavos)

Municípios distantes até 80 Km........R$ 131,14 (cento e trinta e um reais e quatorze cen-
tavos)

Municípios distantes até 120 Km R$ 196,71 (cento e noventa e seis reais e setenta e
um centavos)

§ 1º – Farão jus ao valor constante no caput deste artigo os estudantes que se desloca-
rem diariamente à cidade de estudo.

§ 2º - Os estudantes que se deslocarem somente alguns dias da semana, receberão o 
valor proporcional.

Art. 4º. As despesas decorrentes da execução deste Decreto, correrão à conta de dota-
ções próprias orçamentárias.

L E I Nº 2.185, DE 03 DE JANEIRO DE 2022
(Projeto de Lei nº 37/2021-L-Autoria da edil Prof.ª Meire Barbosa  - Autógrafo nº 2207, 
30/11/2021)

INSTITUI O DIA MUNICIPAL EM MEMÓRIA AS VÍTIMAS DO COVID-19 NO CALENDÁ-
RIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO.
O Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, 
faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei:

Art. 1º - Fica instituído no Município de Alumínio o dia 12 de Maio como o dia Municipal 
em Memória as vítimas do covid-19.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 03 de janeiro de 2022.
ANTONIO PIASSENTINI

Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Prefeitura em 03/01/2022

EDITAL Nº 001  DE 14  DE JANEIRO DE 2022

INSTRUÇÕES PARA CADASTRAMENTO OBJETIVANDO AJUDA DE CUSTO DO 
TRANSPORTE DE ALUNJOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO E REGU-
LARMENTE MATRICULADOS EM OUTROS MUNICÍPIOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSI-
NO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO E ENSINO SUPERIOR NÍVEL GRADUAÇÃO, 
PARA O ANO DE 2022.

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, de acordo com o 
Senhor Prefeito, torna público, pelo presente edital, as instruções para cadastramento 
objetivando ajuda de custo do transporte escolar para alunos residentes no município 
de Alumínio, conforme disposto no decreto nº 2.247, de 03 de janeiro de 2022.

EDITAISEDITAIS

TÍTULO I – DAS INSTRUÇÕES

1 – O interessado no recebimento da ajuda de custo do transporte escolar poderá reque-
rer o formulário próprio para seu cadastramento na secretaria do Departamento Municipal 
de Educação de segunda a sexta-feira, no horário das 09h00 às 16h00 ou acessar o for-
mulário no site da prefeitura no endereço: www.aluminio.sp.gov.br, devendo ser entregue 
corretamente preenchido da seguinte forma:

a) Alunos matriculados no 1º semestre: no período de 10 de fevereiro a 31 de mar-
ço de 2022;
b) Alunos ingressantes, matriculados no 2º semestre: no período de 11 de julho a 
31 de agosto de 2022.
2 – Documentos necessários para o cadastramento:
a) Cópia CPF;
b) Cópia RG;
c) Atestado/Declaração de matrícula original (fornecida pela secretaria da institui-
ção de ensino);
d) Cópia do comprovante de residência (conta de luz, telefone) ou equivalente. De-
verá constar no comprovante, o nome do requerente, ou do pai, ou da mãe. Caso o imóvel 
seja alugado, apresentar cópia do contrato de locação, juntamente com o original, também 
em nome do requerente, do pai ou da mãe.
e) Cópia do título de eleitor de Alumínio, próprio ou quando menor de idade de seus 
pais ou responsável legal;
f) Cópia do cartão da instituição bancária, que deverá ser PREFERENCIALMENTE 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, constando dados da conta corrente, em nome do titular 
do benefício.
3 – Somente será efetivado o cadastramento se apresentados todos os documentos pre-
vistos no item “2” deste Título.
4 – Para o devido cadastro não serão cobradas taxas.

TITULO II – DAS DISPOSIÇÕES GERIAS

1 – Para concessão do benefício deverão ser cumpridos os prazos descritos no Título I, 
itens 1 e 2 deste Edital.
2 – Para manutenção do benefício todos os alunos deverão comprovar mensalmente a 
frequência através de documento fornecida pela secretaria da instituição de ensino, sob 
pena de ser interrompido o pagamento do benefício.
3- A declaração de frequência escolar deverá ser entregue até o dia 10 de cada mês sub-
sequente no Departamento Municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO,  14  DE JANEIRO DE 2022.
ANTONIO PIASSENTINI

Prefeito Municipal
ANGELA MARIA TISEO CLETO

Diretora do Departamento Municipal de Educação
Registrado e Publicado na Prefeitura em 14/01/2022.

EDITAL Nº 02/2022 DE 14 DE JANEIRO DE 2022

INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO À CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PELA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO.

A Diretora do Departamento Municipal de Educação, de acordo com a Legislação Mu-
nicipal, torna pública, pelo presente Edital as instruções para inscrição à concessão de 
Bolsa de Estudos pela Prefeitura Municipal de Alumínio, a alunos residentes no Município, 
desprovidos de recursos fi nanceiros, interessados em cursar escola de ensino profi ssiona-
lizante.

TÍTULO I – DAS INSTRUÇÕES

I – As Bolsas de Estudo serão oferecidas anualmente para os alunos desprovidos de 
recursos fi nanceiros e que já tenham concluído o Ensino Médio, ou que estejam cursando 
o Ensino Médio na rede pública em período diferente do curso profi ssionalizante.

II – A quantidade de Bolsas de Estudo, a serem concedidas fi ca sujeita ao número de va-
gas de Bolsas de Estudo remanescentes, para este exercício, oriundas da conclusão dos 
Cursos dos bolsistas contemplados nos exercícios anteriores.
III – O interessado deverá se inscrever na Prefeitura Municipal de Alumínio, no Depar-
tamento Municipal de Educação, localizado na Avenida Engenheiro Antônio de Castro 
Figueirôa, n.º 100.

IV – A inscrição deverá ser realizada no período de 24 de janeiro à 04 de fevereiro de 
2022, no horário das 09 h às 16 h, de segunda a sexta- feira.

V – Os interessados, no ato da inscrição, deverão entregar os seguintes documentos:

a) Taxa de Expediente a ser recolhida na Divisão de Rendas desta Prefeitura;
b) Uma foto 3 x 4 recente;

c) Cópia CPF;
d) Cópia RG;
e) Cópia reprográfi ca do comprovante de renda familiar (se houver);
f) Cópia de comprovante de residência (conta de energia elétrica, telefone ou equiva-
lente). Deverá constar no comprovante, o nome do requerente, ou do pai, ou da mãe.
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bém em nome do requerente, ou do pai, ou da mãe;
g) Cópia do título de eleitor de Alumínio, próprio ou quando menor de idade de seus pais 
ou responsável legal.

 VI – Ficará dispensado de recolher a Taxa de Expediente os interessados que apresen-
tarem declaração de que não possuem condições financeiras para arcar com a despesa 
referente ao Título I, inciso V, alínea “a” deste Edital.

TÍTULO II –  DA  SELEÇÃO
 

I – A avaliação dos interessados para concessão da bolsa de estudo e a fiscalização do 
cumprimento dos critérios para a sua obtenção e manutenção ficará a cargo de uma Co-
missão, constituída e nomeada por ato do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal.
 
II – A Comissão adotará os seguintes critérios de avaliação da carência de recursos, para 
a prévia habilitação dos candidatos:
a) Aferição da renda familiar líquida, levando-se em conta, o líquido do rendimento 
percebido, deduzidos os descontos básicos de encargos sociais;
b) Serão ainda consideradas para a renda familiar as despesas de energia elétrica, 
água, aluguel, prestação de casa própria e outras, a serem analisadas pela Comissão e 
Assistência Social;

III – De posse das fichas selecionadas de acordo com os itens anteriores caberá à Co-
missão junto a Assistência Social, averiguar a veracidade da documentação apresentada, 
realizar visitas às residências, requisitar documentos, enfim, tomar todas as medidas e 
providências que julgar necessárias para aferição do grau de carência dos interessados.

IV – Comprovada a real necessidade do interessado em ser contemplado com a Bolsa de 
Estudo, caberá à Comissão de Avaliação a elaboração da relação de candidatos habilita-
dos.

V – A classificação dos candidatos habilitados far-se-á, mediante sorteio, em data, local 
e horas pré-fixados, a ser publicada no Quadro de Avisos do Paço Municipal e no site da 
Prefeitura no endereço: www.aluminio.sp.gov.br, observando o prazo mínimo de 3 (três) 
dias que antecedem o sorteio.

VI – O número de candidatos sorteados será na proporção de duas vezes as vagas dispo-
níveis para este exercício, conforme previsto no Título I, inciso II deste Edital. Os candida-
tos sorteados que não forem contemplados com a Bolsa de Estudo integrarão  uma lista 
de espera, podendo ou não ser contemplados, com amparo nas hipóteses previstas  no 
Título III, incisos III, IV, VII e VIII deste Edital.

VII – A concessão da Bolsa de Estudo não está condicionada a presença dos candidatos 
sorteados no momento do sorteio de que trata o inciso anterior.
VIII – O protocolo de sorteio será realizado pela Comissão Especial e o monitoramento 
poderá ser realizado pelos candidatos presentes em número mínimo de 3 (três), na au-
sência destes serão convocados na mesma proporção, servidores efetivos para a garantia 
da lisura do processo.
IX – Procedida a classificação, na forma do item V, a Comissão deverá apresentar relató-
rio ao Senhor Prefeito para fins de homologação.
X – Após a divulgação da lista oficial homologada, não mais serão concedidas Bolsas de 
Estudo, encerrando-se o referido processo. 

TÍTULO III- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
I –      A Bolsa de Estudo poderá beneficiar o curso completo, desde que preenchidos os 
requisitos previstos neste Edital.
 
II-    Não será concedida Bolsa de Estudo para cursos profissionalizantes cujas modalida-
des sejam atendidas pela Rede Pública de Ensino.
 
 III –   O pagamento da bolsa de estudo ficará condicionado à frequência do curso de, no 
mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) das aulas; caso a frequência seja inferior à citada 
porcentagem o beneficiário será excluído imediatamente do benefício, salvo justificativa 
legal.
 
IV – O comprovante da frequência deverá ser entregue impreterivelmente, no Departa-
mento Municipal de Educação até o 10º (décimo) dia útil subsequente ao mês frequen-
tado, sob pena de interrupção do custeio da Bolsa de Estudo por parte da Prefeitura 
Municipal de Alumínio.
 
V -Cada aluno terá direito a bolsa de estudo para frequentar apenas um curso profissiona-
lizante.
 
VI –   A Bolsa de Estudo contemplará apenas 01 (um) membro por família. 
 
VII –    A suspensão definitiva do custeio da Bolsa de Estudo, por parte da Prefeitura 
Municipal de Alumínio ocorrerá nas seguintes hipóteses:

a) Quando, após análise circunstanciada dos cadastros socioeconômicos do 
interessado pela Comissão, constatar que o beneficiário não preenche os requisitos 
necessários;

b) Quando for verificado vício ou falsidade de informa-
ção que induza a erro na avaliação, além de ter cancelado 
o benefício deverá restituir todas as parcelas porventura 
recebidas, atualizadas monetariamente, de acordo com o valor do crédito vigente na data 
do cancelamento, sem prejuízo da responsabilidade criminal;
c) Forem reprovados pelo não aproveitamento em seus estudos;
d) No caso de trancamento de matrícula ou desistência do curso.
 
VIII – Não serão contemplados com bolsa de estudos, os alunos que:
 
a) Receberem auxílio integral de outras instituições públicas ou privadas, para a mesma 
finalidade;
b) Não preencherem corretamente o formulário (socioeconômico) e/ou deixarem de apre-
sentar os comprovantes exigidos pela Comissão ou pelo Departamento de Educação;
c) For constatado histórico de falsidade de declaração.
 
IX – Estudantes excluídos na forma determinada no presente Edital, do programa de 
bolsas, perderão o direito de voltar a concorrer em sorteio de bolsas de estudo pelo prazo 
de 1 (um) ano;
 
Parágrafo único – Para aplicação prevista neste item, serão consideradas as hipóteses 
dispostas no Título III, itens III e VII, alíneas  “b” , “c”  e  “d”  deste edital.
 
 X –   O prazo para recorrer das decisões da Comissão será de 02 (dois) dias úteis da 
data de divulgação da relação dos candidatos habilitados previstos no Título II, item IV 
deste edital.
 
XI – O prazo para julgamento e divulgação dos recursos interpostos será de 02 (dois) dias 
úteis após, findado o período para interposição do recurso.
  
XII – A divulgação de todas as fases previstas neste edital será realizada por meio do site 
oficial da Prefeitura no endereço www.aluminio.sp.gov.br
 
XIII – Os casos omissos deverão ser analisados e julgados pela Comissão Especial, com 
emissão de Parecer devidamente fundamentado, obedecidos os princípios constitucionais 
da Administração Pública.

  PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 14  de janeiro de 2022.
ANTONIO PIASSENTINI

Prefeito Municipal
ANGELA MARIA TISEO CLETO

Diretora do Departamento Municipal de Educação
Registrado e Publicado na Prefeitura em  14/01/2022.

PORTARIA Nº 001/2022
O Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferi-
das,   

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 976, de 08 de janeiro de 2007 que, “Dispõe 
sobre os procedimentos para a eliminação de documentos no âmbito da Prefeitura Muni-
cipal de Alumínio, órgãos e entidades integrantes do poder público e dá outras providên-
cias”.

       RESOLVE:      
Art. 1º. CONSTITUIR uma Comissão Especial para conduzir processo de Avaliação de 
documentos do Arquivo Municipal, para fins de eliminação, consoante do Decreto Munici-
pal nº 976, de 08 de janeiro de 2007.
Art. 2º. A Comissão que trata o artigo anterior será composta pelos seguintes servidores:
Presidente: Arlindo Sales 
Membros:
Maria José de Oliveira Dias
Bruno Ferreira Lima Bosco
José Carlos dos Reis
Art.3º. O desempenho das atribuições da Comissão ora nomeada será considerado de 
relevantes serviços públicos prestados ao Município.

Art.4º. Cumpra-se.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO,  03 de janeiro de 2022.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
ARLINDO SALES

Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 03/01/2022

PORTARIA Nº 002/2022
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições 
legais que são conferidos, 

RESOLVE:

PORTARIASPORTARIAS
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Art. 1º CONSTITUIR, uma Comissão Especial para avaliação dos interessados na concessão da bolsa de estudo e a fiscalização do cumprimento dos critérios para a sua obtenção e 
manutenção.
Art. 2º NOMEAR para integrar a Comissão Especial, os seguintes servidores:

Presidente: Graziela Aparecida de Moraes
Membros: Roseli de Oliveira Freitas Rivera
   Vilma Elias Gois Nunes de Oliveira
   Maísa Almeida de Lima Cavalcante
   Vera Lúcia Machado Moura

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,  03  de  janeiro de 2022.
ANTONIO PIASSENTINI

Prefeito Municipal
ANGELA MARIA TISEO CLETO

Diretora do Departamento Municipal de Educação
Registrado e Publicado na Prefeitura em 03/01/2022


