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Orgão Oficial da Prefeitura

Distribuição gratuita

PORTARIAS
PORTARIA Nº 061/2022
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são
conferidas,
RESOLVE:
Art. 1º DESLIGAR do serviço público, motivo Aposentadoria, a servidora Sra. MARLI DA SILVA FERREIRA portadora da C.T.P.S. nº. 85856 série 469/SP, RG. nº. 25.740.082-5, C.P.F. nº. 156.723.318-07
do emprego celetista permanente de Auxiliar de Serviço Educacional II, lotação DPME, carga horária
de 40 horas semanais.
Art. 2º Em decorrência da demissão supra, fica VAGO o emprego celetista permanente de Auxiliar de
Serviço Educacional II, lotação DPME, constante do Anexo I da Lei n.º 03/93.
Art. 3º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 05 de abril de 2022.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 05/04/2022
PORTARIA Nº 088/2022
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são
conferidas,
CONSIDERANDO o constante no Processo nº 1123 de 23/05/2022;
RESOLVE:
Art. 1º DESLIGAR do serviço público, a pedido, a servidora Sra. MARIA CONCEIÇÃO DE MORAES,
portadora da CTPS nº 89709 série 127/SP, RG. nº 11.308.377, CPF nº 020.945.558-60 do emprego
celetista permanente de Auxiliar de Serviço Educacional II, lotação DPME, carga horária de 40 horas
semanais.
Art. 2º
Em decorrência da demissão supra, fica VAGO o emprego celetista permanente de Auxiliar
de Serviço Educacional II, lotação DPME, constante do Anexo I da Lei n.º 03/93.
Art. 3º

CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 01 de junho de 2022.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 01/06/2022
PORTARIA Nº 0067/2022
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são
conferidas,
CONSIDERANDO o constante no Processo nº 872 de 24/04/2022;
RESOLVE:
Art. 1º
DESLIGAR do serviço público, a pedido, a servidora Sra. BRASILINA BERNARDINO
LOPES, portadora da CTPS nº 19.586 série 417/SP, RG. nº 15.496.409-8, CPF nº 039.942.628-01 do
emprego celetista permanente de Auxiliar de Serviço Educacional I, lotação DPME, carga horária de 40
horas semanais.
Art. 2º
Em decorrência da demissão supra, fica VAGO o emprego celetista permanente de Auxiliar
de Serviço Educacional I, lotação DPME, constante do Anexo I da Lei n.º 03/93.
Art. 3º

CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 02 de maio de 2022.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 02/05/2022
P O R T A R I A Nº 094/2022
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são
conferidas:
Considerando que no Anexo V, da Lei nº 1.266/2009 uma das atribuições dos cargos em comissões é
dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades;
R E S O L V E:
Art. 1º
AUTORIZAR os servidores nomeados para cargo em comissão da Administração Pública
Municipal, no interesse do serviço e no exercício de suas próprias atribuições, a dirigir veículos oficiais
leves das repartições a que pertença, conforme abaixo indicado:
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RESOLUÇÃO Nº 01, DE 11 DE JANEIRO DE 2022.

Expediente

Jornal Oﬁcial do Município de Alumínio
Lei Municipal n.º 1.269, de 22 de dezembro de 2009
Redação e Diagramação - Assessoria de Imprensa
Jornalista Responsável – Marina de Souza Gomes - MTB – 0090718/SP
e-mail – imprensa@aluminio.sp.gov.br
Sede: Avenida Engenheiro Antônio de Castro Figueirôa, n.º 100, Vila Santa Luzia,
Alumínio – São Paulo
Fone/Fax: (11) 4715-5590
Periodicidade - Quinzenal
Tiragem - 1.000 exemplares
Empresa J. J. Regional Ltda.
Jornal Oﬁcial Online: www.aluminio.sp.gov.br
Diário Oﬁcial Online: www.aluminio.sp.gov.br
Nome do Servidor Nº Habilitação
Departamento
Diogo Aparecido Faria da Silva 04653600333”AB” DPMEL
Art. 2º.
Para conduzir o veículo oficial os servidores autorizados deverão possuir Carteira Nacional
de Habilitação válida e com categoria compatível com o tipo de veículo a ser conduzido.
Art. 3º.
Os servidores autorizados deverão verificar se o veículo possui condições de segurança
para trafegar, sendo de suas responsabilidades qualquer ônus decorrente de ato culposo ou doloso
que venha a cometer na condução do veículo oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 06 de junho de 2022.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 06/06/2022
PORTARIA Nº 070/2022
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que
lhe são conferidas,
CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 122, de 17 de setembro de 2021,
R E S O L V E:
Art. 1º - Designar e credenciar, conforme indicação do Comandante do 1º Grupamento da Policia Militar de Alumínio, a atuarem como Agentes da Autoridade de Trânsito na área de jurisdição do município
de Alumínio, visando o policiamento, a fiscalização e controle de trânsito, do sistema viário, além das
demais atribuições constantes da Clausula Segunda do Convenio firmado entre o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Segurança Pública – Policia Militar e a Prefeitura de Alumínio, autorizado
pelo Decreto Estadual nº 43.133, de 1º de junho de 1998 e Lei Municipal nº 1.951, de 06/12/2017, Lei
1.128, de 05/12/2008 e 2.160, de 12 de agosto de 2021, o seguinte Policial Militar:
Nome
RE
Posto Grad
Anderson Fabiano Rafael Frioli 171083-4 Sd PM
Art. 2º -

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Parágrafo único. Na ausência de condições de uso e na hipótese de o veículo estar em desacordo com
as normas de segurança de trânsito, os servidores deverão comunicar imediatamente o Diretor de Departamento de Transporte para que providencie, a reparação ou a adequação do veículo à legislação
pertinente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 04 de maio de 2022.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
ARLINDO SALES
Diretor Departamento Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 04/05/2022

Art. 4º.
As normas do Código Trânsito Brasileiro devem ser rigorosamente observadas pelo condutor
do veículo oficial e pelo responsável por sua manutenção.

PORTARIA Nº 064/2022

Art. 5º.
Os servidores autorizados a conduzir veículo oficial que for autuado por infração às normas
de trânsito estará sujeito ao procedimento administrativo para apuração de responsabilidade e ressarcimento ao Erário.

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que
lhe são conferidas,
CONSIDERANDO o Concurso Público nº 01/2016, Edital nº 01/2016,

Art. 6º.

RESOLVE:

Ficam expressamente vedadas aos servidores condutores do veículo oficial:

a)
a cessão da direção do veículo a terceiros, exceto se também autorizados ou na ocorrência
de caso fortuito ou força maior;
Continuação da Portaria nº 094/2022 fls. 02.
b)

a utilização em atividades particulares ou diversas daquelas que motivarem a autorização;

c)

a condução de pessoas e/ou materiais estranhos à Administração Pública;

d)
a utilização fora do horário de expediente ou da escala do servidor, salvo nos casos previamente autorizados e pormenorizados pelo Departamento autorizador na ficha de controle de tráfego.
Art. 7º.
Os servidores autorizados a dirigir veículo oficial deverão preencher e assinar todo e qualquer formulário que eventualmente se mostre eficaz no dirimir de possíveis dúvidas sobre o trajeto,
horário e finalidade da condução, em especial a ficha de controle de tráfego a ser instituída pelo
Departamento de Transporte.
Art. 8º.
A autorização de que trata esta Portaria não configura acúmulo de atribuições e não assegura aos servidores autorizados o direito a qualquer acréscimo salarial.
Art. 9º.

CUMPRA-SE, com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 21 de junho de 2022.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 21/06/2022.
PORTARIA Nº 089/2022
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que
lhe são conferidas,
RESOLVE:
Art. 1º
DESLIGAR do serviço público, motivo Aposentadoria, o servidor Sr. FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS portador da C.T.P.S. nº. 88115 série 87/SP, RG. nº. 22.209.254, C.P.F. nº.
122.575.958-74 do emprego celetista permanente de Ajudante de Obras e Serviços, lotação DPMSU,
carga horária de 40 horas semanais.
Art. 2º
Em decorrência da demissão supra, fica VAGO o emprego celetista permanente de
Ajudante de Obras e Serviços, lotação DPMSU, constante do Anexo I da Lei n.º 03/93.
Art. 3º

CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

Art. 1º
AUTORIZAR a contratação da Sra. ELIANE MOREIRA DOS SANTOS, portadora da CTPS
nº 023154 - Serie 278/SP, RG nº 24.275.120-9 e do CPF nº 260.065.658-89, classificado em 13º lugar
nos termos da Lei nº 03/93, Anexo I, pelo Regime da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, para
exercer o emprego celetista permanente de Auxiliar de Serviço Educacional I, lotação DPME, carga
horária 40 horas semanais.
Art. 2º
As despesas decorrentes das contratações, correrão 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 abril de 2022.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 11/04/2022
PORTARIA Nº 059/2022
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são
conferidas,
CONSIDERANDO o constante no Processo nº 708 de 31/03/2022;
RESOLVE:
Art. 1º
DESLIGAR do serviço público, a pedido, a servidora Sra. ELISABETE CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES SANTOS, portadora da C.T.P.S nº 51159 série 00096, R.G nº 19.437.164-5 e CPF
nº 122.851.118-78 do emprego celetista permanente de Auxiliar de Enfermagem, lotação DPMS, carga
horária de 40 horas semanais.
Art. 2º
Em decorrência da demissão supra, fica VAGO o emprego celetista permanente de Auxiliar
de Enfermagem, lotação DPMS, constante do Anexo I da Lei n.º 03/93.
Art. 3º
CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 1º de abril de 2022.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 01/04/2022.
PORTARIA Nº 062/2022
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que
lhe são conferidas,
CONSIDERANDO o Concurso Público nº 01/2016, Edital nº 01/2016,
RESOLVE:
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Art. 1º
AUTORIZAR a contratação da Sra. ALINE ARAUJO DOS SANTOS, portadora da CTPS nº
65486 - Serie 319/SP, RG nº 41.871.464-2 e do CPF nº 366.692.898-63, classificado em 10º lugar nos
termos da Lei nº 03/93, Anexo I, pelo Regime da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, para exercer
o emprego celetista permanente de Professor de Matemática, lotação DPME, carga horária hora/
aula.
Art. 2º
As despesas decorrentes das contratações, correrão a conta das dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º
CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 07 de abril de 2022.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 07/04/2022
PORTARIA Nº 066/2022
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que
lhe são conferidas,
CONSIDERANDO o processo seletivo simplificado nº 01/2022, através de prova prática e análise de
currículos para cadastro reserva de motorista de veículos pesados para o transporte público municipal
CONSIDERANDO o excepcional interesse público, para o bom andamento da Rede Municipal de
Transporte Coletivo;
RESOLVE:
Art. 1º
AUTORIZAR a contratação de Motorista de Veículos Pesados, no regime CLT, em caráter
temporário de seis meses, a partir de 01/05/2022, para atender o transporte público municipal, Sr.
JOSÉ MARIA DA SILVA portador da CTPS nº 059762 serie 090/SP, RG nº 21.457.732-6 e do CPF nº
161.830.768-13, nos termos da Lei nº 1.132/2009, lotação DPMT, carga horária 40 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, 29 de abril de 2022.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 29/04/2022.
PORTARIA Nº 077/2022
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que
lhe são conferidas,
CONSIDERANDO o Concurso Público nº 01/2016, Edital nº 01/2016,
RESOLVE:
Art. 1º
AUTORIZAR a contratação do Sr. HENRIQUE DE ARRUDA PEREIRA RUSSINI, portador
da CTPS nº 04233- Serie 042/SP, RG nº 47.830.632-5 e do CPF nº 405.708.828-85, classificado em
6º lugar nos termos da Lei nº 03/93, Anexo I, pelo Regime da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT,
para exercer o emprego celetista permanente de Fiscal de Rendas, lotação DPMF, carga horária 40
horas semanais.
Art. 2º
As despesas decorrentes das contratações, correrão 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 maio de 2022.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 11/05/2022
PORTARIA Nº 085/2022
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são
conferidas,
CONSIDERANDO o que define o § 2º do Art. 123 da Norma Operacional Básica do Sistema Único de
Assistência Social/2012; e a orientação constante do Art. 15 da Resolução do Conselho Nacional de
Assistência Social nº 237/2006,
RESOLVE:
Art. 1º
NOMEAR a Senhora CIBELE CRISTINA VILELA, portadora da Cédula de Identidade RG nº.
21.648.331-1, SSP/SP e inscrita no CPF sob nº 167.335.608-79, ocupante do emprego em comissão
de Diretora de Divisão Administrativa de Desenvolvimento Social, lotada no Departamento Municipal de
Desenvolvimento Social, para exercer as funções de SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS
GERIDOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
Art. 2º
O desempenho das atribuições da Secretária Executiva ora nomeada será considerado
serviço de relevante interesse público prestado ao Município.
Art. 3º

CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 01 de junho
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ANTONIO PIASSENTNI
Prefeito Municipal
SARA REGINA DE SOUZA LIMA
Diretora do Departamento Municipal de Desenvolvimento Social
Registrada e publicada na Prefeitura em 01/06/2022
PORTARIA Nº 081/2022
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que
lhe são conferidas,
CONSIDERANDO o constante no Processo nº 1133, de 23/05/2022;
RESOLVE:
Art. 1º
DESLIGAR, a pedido, do contrato temporário, o servidor Sr. MARCIO PEREIRA DA SILVA
portador da CTPS nº 90644 serie 0054/SP, RG nº 56.496.001-9 e do CPF nº 262.499.478-50, do
emprego celetista permanente de Motorista de Veículo Pesado, lotação DPMT, carga horária 40 horas/
semanais.
Art. 2º
Em decorrência da demissão supra, fica VAGO o emprego celetista permanente de Motorista
de Veículo Pesado, lotação DPMT, constante do Anexo I da Lei n.º 03/93.
Art. 3º

CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 23 de maio de 2022.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 23/05/2022
PORTARIA Nº 083/2022
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que
lhe são conferidas,
CONSIDERANDO o Concurso Público nº 01/2016, Edital nº 01/2016,
RESOLVE:
Art. 1º
AUTORIZAR a contratação da Sra. JANAINA SILVA PEREIRA ALVES, portadora da CTPS nº
032421- Serie 359/SP, RG nº 48.716.403-9 e do CPF nº 418.793.308-57, classificado em 8º lugar nos
termos da Lei nº 03/93, Anexo I, pelo Regime da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, para exercer
o emprego celetista permanente de Professor de Educação Artística, lotação DPME, carga horária
hora/aula.
Art. 2º
As despesas decorrentes das contratações, correrão a conta das dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º

CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 01 de junho de 2022.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 01/06/2022
PORTARIA Nº. 076/2022
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são
conferidas,
CONSIDERANDO, que nos termos do artigo 25 e seu parágrafo único da Lei 03/93, é permitida a substituição de servidores que se afastarem temporariamente do exercício do emprego;
R E S O L V E:
Art.1º
DESIGNAR, a servidora celetista permanente Sra. OLINDA FERREIRA SILVA, portadora
da CTPS nº 04507 série 319/SP, RG nº 42.857.795-7, CPF nº 316.135.878-30, para responder pelo
emprego celetista permanente de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, lotação no DPME, carga horária
40 horas semanais, enquanto permanecer emprego vago.
Art.2º
A substituta fará jus à diferença de salários enquanto perdurar a substituição, a título de gratificação, não se incorporando ao salário base inicial, exceto para os efeitos trabalhistas especificados
na Consolidação das Leis do Trabalho.
Art.3º
A servidora fica ciente que retornará ao cargo de origem, assim que a titular do emprego
retornar as suas funções ou por ulterior deliberação.
Art. 4º Cumpra-se.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 11 de maio de 2022.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 11/05/2022
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PORTARIA Nº 063/2022

PORTARIA Nº 078/2022
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são
conferidas,
CONSIDERANDO o constante no Processo nº 1045, de 12/05/2022;
RESOLVE:
Art. 1º
DESLIGAR, a pedido, do contrato temporário, o servidor Sr. SANDRO DONIZETE DA
SILVA portador da CTPS nº 82618 serie 114/SP, RG nº 25.222.829-7 e do CPF nº 262.499.478-50, do
emprego celetista permanente de Motorista de Veículo Pesado, lotação DPMT, carga horária 40 horas/
semanais.
Art. 2º
Em decorrência da demissão supra, fica VAGO o emprego celetista permanente de Motorista de Veículo Pesado, lotação DPMT, constante do Anexo I da Lei n.º 03/93.
Art. 3º
CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 13 de maio de 2022.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 13/05/2022
PORTARIA Nº 090/2022
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que
lhe são conferidas,
CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 122, de 17 de setembro de 2021,
R E S O L V E:
Art. 1º - Designar e credenciar, conforme indicação do Comandante do 1º Grupamento da Policia
Militar de Alumínio, a atuarem como Agentes da Autoridade de Trânsito na área de jurisdição do
município de Alumínio, visando o policiamento, a fiscalização e controle de trânsito, do sistema viário,
além das demais atribuições constantes da Clausula Segunda do Convenio firmado entre o Estado de
São Paulo, por meio da Secretaria de Segurança Pública – Policia Militar e a Prefeitura de Alumínio,
autorizado pelo Decreto Estadual nº 43.133, de 1º de junho de 1998 e Lei Municipal nº 1.951, de
06/12/2017, Lei 1.128, de 05/12/2008 e 2.160, de 12 de agosto de 2021, o seguinte Policial Militar:
Nome
Flávio Carvalho Candido
Duane Nicolau de Souza
Art. 2º -

Alumínio, 15 de Julho de 2022
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RE
Posto Grad
130500-0 CB PM
121.201-0 CBPM

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 13 de junho de 2022.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
ARLINDO SALES
Diretor Departamento Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 13/06/2022
PORTARIA Nº 065/2022
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são
conferidas,
R E S O L V E: 			
Art.1º
EXONERAR a servidora Sra. JANE MONTEIRO CORAZZARI, portadora da CTPS nº 02114
série 127, RG. nº 21.810.047.4 e CPF nº 141.722.788-50, do emprego em comissão de Diretor de
Divisão de Recursos Humanos, lotação DPMA, sem carga horária.
Art. 2º
Cumpra-se.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 26 de abril de 2022.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 26/04/2022
PORTARIA Nº 080/2022
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são
conferidas,
R E S O L V E: 			
Art.1º
EXONERAR a partir de 23/05/2022 dos empregos em Comissão, os servidores abaixo
relacionados:

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são
conferidas,
RESOLVE:
Art. 1º
EXONERAR do serviço público, por falecimento, o servidor Sr. JOSÉ CAETANO RIBEIRO,
portador CTPS nº 72713 série 599/SP, RG nº 38.129.909-0, CPF nº 030.519.258-29, do emprego em
Comissão de Assessor de Gabinete I, lotação DPMSU, sem carga horária.
Art. 2º

CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 08 de abril de 2022.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 08/04/2022
PORTARIA Nº 058/2022
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são
conferidas,
CONSIDERANDO o constante no Processo nº 719, de 01/04/2022;
RESOLVE:
Art. 1º
DESLIGAR, a pedido, do contrato temporário, o servidor Sr. RICARDO PEREIRA portador
da CTPS nº 017830 serie 194/SP, RG nº 32.402.246-3 e do CPF nº 292.238.768-26, do emprego celetista permanente de Motorista de Veículo Pesado, lotação DPMT, carga horária 40 horas/semanais.
Art. 2º
Em decorrência da demissão supra, fica VAGO o emprego celetista permanente de Motorista de Veículo Pesado, lotação DPMT, constante do Anexo I da Lei n.º 03/93.
Art. 3º
CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 1º de abril de 2022.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 01/04/2022
PORTARIA Nº 060/2022
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são
conferidas,
CONSIDERANDO o Concurso Público nº 01/2016, Edital nº 01/2016,
RESOLVE:
Art. 1º
AUTORIZAR a contratação da Sra. MARIA ELIZABETE DA SILVA DOS SANTOS LIMA,
portadora da CTPS nº - Serie /SP, RG nº 62.362.061-3 e do CPF nº 064.231.133-19, classificado
em 11º lugar nos termos da Lei nº 03/93, Anexo I, pelo Regime da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, para exercer o emprego celetista permanente de Auxiliar de Serviço Educacional I, lotação
DPME, carga horária 40 horas semanais
Art. 2º
As despesas decorrentes das contratações, correrão a conta das dotações próprias do
orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º
CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 01 de abril de 2022.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 01/04/2022
PORTARIA Nº 056/2022
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são
conferidas,
CONSIDERANDO o Concurso Público nº 01/2016, Edital nº 01/2016,
RESOLVE:
Art. 1º
AUTORIZAR a contratação da Sra. ANA SILVIA PEREIRA MIRANDA, portadora da CTPS
nº 37061 - Serie 00057/SP, RG nº 55.803.539-5 e do CPF nº 063.133.366-58, classificado em 7º lugar
nos termos da Lei nº 03/93, Anexo I, pelo Regime da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, para
exercer o emprego celetista permanente de Secretario de Escola, lotação DPME, carga horária 40
horas semanais
Art. 2º
As despesas decorrentes das contratações, correrão a conta das dotações próprias do
orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º
CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

Sra. ELZA MARIA DOS SANTOS SIRIEMA, CTPS nº. 9775651 - Série 0030/BA, RG nº. 09.121.564-14
BA, CPF nº 818.223.085-34, do emprego em Comissão de Assessor de Gabinete III, lotação GP, sem
carga horária
Sra. LETICIA LOPES VIEIRA PADILHA, CTPS nº. 10488 - Série 380/SP, RG nº. 48.237.822-0, CPF
nº 394.754.218-66 do emprego em Comissão de Assessor de Gabinete III, lotação GP, sem carga
horária.
Art. 2º
Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 01 de abril de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 23 de maio de 2022.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 23/05/2022

PORTARIA Nº 092/2022

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 01/04/2022

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são
conferidas, conforme dispõe o art. 40, § 1º, II da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 88/2015 e pela Lei Complementar nº 152/2015, que estipula a Aposentadoria Compulsória
dos servidores públicos, titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, aos setenta e cinco anos de idade, bem como,

Alumínio, 15 de Julho de 2022
orientação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
R E S O L V E:
Art. 1°- DESLIGAR, a partir de 20 de junho de 2022, sem justa causa, a servidora Sra. VERA LUCIA
GUASELLI, portadora da CTPS nº 28695 serie 217/SP, RG: 5.070.995-1 e CPF nº 230.687.608-87, da
função de Professora de Ensino Básico II, carga horária 30 horas semanais.
Art. 2°- Em decorrência do desligamento supra, fica declarado VAGO um cargo celetista permanente
Professor de Ensino Básico II.
Art. 3°- CUMPRA-SE, com as medidas legais pertinentes.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 20 de junho de 2022.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 20/06/2022.
PORTARIA Nº 057/2022
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são
conferidas,
CONSIDERANDO o Concurso Público nº 01/2016, Edital nº 01/2016,
RESOLVE:
Art. 1º
AUTORIZAR a contratação da Sra. GISELE DIAS NONATO NUNES, portadora da CTPS nº
0063 - Serie 386/SP, RG nº 49.062.316-5 e do CPF nº 421.146.158-39, classificado em 9º lugar nos
termos da Lei nº 03/93, Anexo I, pelo Regime da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, para exercer
o emprego celetista permanente de Secretario de Escola, lotação DPME, carga horária 40 horas semanais
Art. 2º
As despesas decorrentes das contratações, correrão a conta das dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º
CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 01 de abril de 2022.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 01/04/2022.
P O R T A R I A Nº 079/2022
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são
conferidas:
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horário e finalidade da condução, em especial a ficha de controle de tráfego a ser instituída pelo
Departamento de Transporte.
Art. 8º.
A autorização de que trata esta Portaria não configura acúmulo de atribuições e não assegura aos servidores autorizados o direito a qualquer acréscimo salarial.
Art. 9º.

CUMPRA-SE, com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 16 de maio de 2022.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Prefeitura em 16/05/2022.
PORTARIA Nº 082/2022
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. YARA
MAGNA MARINHO GOES, portadora da C.T.P.S nº. 49853 série 386/SP, R.G nº 41.616.301-4 e CPF
nº 435.012.058-05, ocupante do emprego celetista permanente de Auxiliar de Serviço Educacional I,
lotação DPME, a partir de 24 de maio de 2022.
Art. 2º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 24 de maio de 2022.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 24/05/2022.
PORTARIA Nº 075/2022
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:

Considerando que no Anexo V, da Lei nº 1.266/2009 uma das atribuições dos cargos em comissões é
dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades;

Art.1º
CONCEDER licença maternidade, sem perda de salário, à servidora pública, Sra. ALINE
ARAUJO DOS SANTOS, portadora da C.T.P.S nº. 65486 série 319/SP, R.G nº 41.871.464-2 e CPF
nº 366.692.898-63, ocupante do emprego celetista permanente de Professor de Matemática, lotação
DPME, a partir de 09 de maio de 2022.

R E S O L V E:

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

Art. 1º
AUTORIZAR servidores celetistas permanentes da Administração Pública Municipal, no interesse do serviço e dentre as necessidades do departamento a que está lotado, a dirigir veículos oficiais
leves das repartições a que pertençam, conforme abaixo indicados:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 09 de maio de 2022.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração

Nome do Servidor Nº Habilitação
Departamento
José Reinaldo Alves 02500717191“B”
DPMA
Wallace Almeida G. Galves
06198493447“B”
DPMA

Registrada e publicada na Prefeitura em 09/05/2022.

Art. 2º.
Para conduzir o veículo oficial os servidores autorizados deverão possuir Carteira Nacional
de Habilitação válida e com categoria compatível com o tipo de veículo a ser conduzido.

PORTARIA Nº 068/2022

Art. 3º.
Os servidores autorizados deverão verificar se o veículo possui condições de segurança
para trafegar, sendo de suas responsabilidades qualquer ônus decorrente de ato culposo ou doloso
que venha a cometer na condução do veículo oficial.

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

Parágrafo único. Na ausência de condições de uso e na hipótese de o veículo estar em desacordo com
as normas de segurança de trânsito, os servidores deverão comunicar imediatamente o Diretor de Departamento de Transporte para que providencie, a reparação ou a adequação do veículo à legislação
pertinente.
Art. 4º.
As normas do Código Trânsito Brasileiro devem ser rigorosamente observadas pelo condutor
do veículo oficial e pelo responsável por sua manutenção.
Art. 5º.
Os servidores autorizados a conduzir veículo oficial que for autuado por infração às normas
de trânsito estará sujeito ao procedimento administrativo para apuração de responsabilidade e ressarcimento ao Erário.
Art. 6º.

Ficam expressamente vedadas aos servidores condutores do veículo oficial:

a)
a cessão da direção do veículo a terceiros, exceto se também autorizados ou na ocorrência
de caso fortuito ou força maior;

Continuação da Portaria nº 079/2022 fls. 02.
b)

a utilização em atividades particulares ou diversas daquelas que motivarem a autorização;

c)

a condução de pessoas e/ou materiais estranhos à Administração Pública;

d)
a utilização fora do horário de expediente ou da escala do servidor, salvo nos casos previamente autorizados e pormenorizados pelo Departamento autorizador na ficha de controle de tráfego.
Art. 7º.
Os servidores autorizados a dirigir veículo oficial deverão preencher e assinar todo e qualquer formulário que eventualmente se mostre eficaz no dirimir de possíveis dúvidas sobre o trajeto,

R E S O L V E:			
Art. 1º
NOMEAR a servidora Sra. OLINDA MIGUEL ALVES NOGUEIRA, CTPS nº. 65215 - Série:
037/SP, RG nº. 20.047.105-3, CPF nº 099.159.148-81, para exercer o emprego em Comissão de
Assessor de Gabinete I, lotação DPMSU, sem carga horária.
Art. 2º
As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão a conta das dotações próprias do Orçamento Vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º

Cumpra-se com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 02 de maio de 2022.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 04/05/2022.
PORTARIA Nº 028/2022
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que
lhe são conferidas,
CONSIDERANDO o processo seletivo simplificado nº 02/2021, através de prova prática e análise de
currículos para cadastro reserva de motorista de veículos pesados para o transporte público municipal
CONSIDERANDO o excepcional interesse público, para o bom andamento da Rede Municipal de
Transporte Coletivo;
RESOLVE:
Art. 1º

AUTORIZAR a contratação de Motorista de Veículos Pesados, no regime CLT, em caráter
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temporário de seis meses, a partir de 11/02/2022, para atender o transporte público municipal, Sr.
ADONIAS GRANJA BATISTA portador da CTPS nº 037648 serie 025/SP, RG nº 62.204.423-0 e do CPF
nº 027.955.034-09, nos termos da Lei nº 1.132/2009, lotação DPMT, carga horária 40 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 fevereiro de 2022.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 11/02/2022.
PORTARIA Nº 093/2022
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são
conferidas,
CONSIDERANDO o constante no Processo nº 1262 de 07/06/2022;
RESOLVE:
Art. 1º
DESLIGAR do serviço público, a pedido, a servidora Sra. APARECIDA ALVES DE GODOI,
portadora da CTPS nº 13076 série 439/SP, RG. nº 14.305.956, CPF nº 099.999.918-40 do emprego
celetista permanente de Merendeira, lotação DPME, carga horária de 40 horas semanais.
Art. 2º
Em decorrência da demissão supra, fica VAGO o emprego celetista permanente de Merendeira, lotação DPME, constante do Anexo I da Lei n.º 03/93.
Art. 3º
CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 20 de junho de 2022.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 20/06/2022
PORTARIA Nº 084/2022
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são
conferidas,
R E S O L V E:
			
Art. 1º
NOMEAR a servidora Sra. ALINE CRISTINA DE CAMARGO, portadora da CTPS nº 35753
série 319/SP, RG nº 44.993.514-0, CPF nº 391.188.148-75, ocupante do emprego celetista permanente
de Auxiliar de Serviços da Saúde, para exercer o emprego em Comissão de Assessor de Gabinete III,
lotação GP sem carga horária.
Art. 2º
As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão a conta das dotações próprias do Orçamento Vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º
Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 131, de 23 de junho de
2021, no que diz respeito a servidora.
Art. 4º

Alumínio, 15 de Julho de 2022
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Cumpra-se com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 01 de junho de 2022.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 01/06/2022.
PORTARIA Nº 087/2022

PORTARIA Nº 091/2022
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando as atribuições legais que lhe são
conferidas,		
R E S O L V E:			
Art. 1º
SUSPENDER o gozo de 18 (dezoito) dias das férias do servidor Sr. HENRIQUE ANTONIO
CARDOSO, portador da CTPS nº 71293 série 236, RG nº 33.204.772-6, CPF nº 289.706.808-61, ocupante do emprego em comissão de Diretor de Divisão de Informática, lotação DPMA, por motivos de
interesse público.
Art. 2º

O servidor deverá gozar os dias de férias em data oportuna.

Art. 3º
Cumpra-se.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 17 de junho de 2022.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 17/06/2022.

LEIS
L E I Nº 2.222, DE 07 DE JULHO DE 2022
(Projeto de Lei nº 32/2022-L, de autoria do edil Prof. Jediel de Carvalho - Autógrafo nº 2248,
28/06/2022)
DENOMINA VIA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas,
Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei:
Art. 1º
Passa a denominar-se Rua SABRINA APARECIDA KLUTCHKOVSKI MALINOWSKI, a Rua
4, localizada no Bairro Figueiras VI, neste Município, conforme croqui anexo e fica fazendo parte integrante da presente.
Art. 2º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 07 de julho de 2022.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Prefeitura em 07/07/2022
L E I Nº 2.219, DE 30 DE JUNHO DE 2022
(Projeto de Lei nº 05/2022-L, de autoria do edil Prof. Jediel de Carvalho - Autógrafo nº 2244,
07/06/2022)
“DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE JOGAR LIXO DE QUALQUER ESPÉCIE EM ÁREA NÃO DESTINADA A DEPÓSITO OU COLETA NO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas,
Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei:
Art. 1º - Para manter a cidade de Alumínio limpa e transitável é proibido a qualquer cidadão depositar,
jogar ou acumular lixo de qualquer natureza em áreas não destinadas pelo Poder Público.
§ 1º - É expressamente proibido depositar lixo, entulho, resíduos de qualquer espécie em área não
edificada, praça, jardim, área verde, via pública, canteiro central, bocas-de-lobo, valeta de escoamento,
poço de visita, bueiro e outras partes do sistema de águas pluviais, bem como no leito e margem de
córrego, rio e lago.
§ 2º - É proibido o lançamento e descarga de lixo, animais mortos, material de podas, resíduos de
limpezas de fossas, óleos, gordura e graxas em terrenos baldios, boca de lobo, bueiros, valetas de
escoamento, poço de visita e em outras partes do sistema de água pluviais, inclusive rios, córregos e
lagos.
§ 3° - É proibido jogar papéis, invólucros e objetos diversos nos passeios, vias ou logradouros públicos.
§ 4° - Varrição dos prédios e dos passeios a eles fronteiros, deve ser recolhida em recipientes, sendo
proibido encaminhá-la para a sarjeta ou leito da rua.

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são
conferidas,

Art. 2° - Os proprietários de terrenos não edificados são obrigados a zelar para que seus imóveis não
sejam usados como depósito de lixo, detritos ou materiais, sendo responsáveis por quaisquer irregularidades que porventura ocorram, salvo se indicar por escrito os infratores.

CONSIDERANDO a necessidade de análise da qualidade e aprovação das amostras dos produtos
relacionados ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 19/2022, Processo nº 30/2022 – Objeto:
Fornecimento de Absorvente Higiênico;

Art. 3° - O descumprimento das disposições contidas nesta Lei acarretará ao infrator as seguintes
penalidades, aplicáveis às pessoas físicas ou jurídicas:

RESOLVE:
Art. 1º - CONSTITUIR Comissão para avaliação de qualidade e aprovação das amostras dos produtos relacionados ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 19/2022, Processo nº 30/2022 –
Objeto: Fornecimento de Absorvente Higiênico, como segue a saber:

I - Advertência, quando incorrer nos parágrafos 3° e 4° do artigo 1° e no art. 2º da presente Lei;
II - Aplicação de multa no valor de 200 (duzentas) UFIRMAs (Unidade de Valor Fiscal do Município)
quando reincidir nas infrações penalizadas como advertência e infringir nas demais disposições da
presente Lei;

Presidente: MILENA FERREIRA DA CRUZ
Membros:
REGINA DE FÁTIMA MOREIRA NASCIMENTO
ANA CLAUDIA RAMOS

III - Aplicação de multa no valor de 400 (quatrocentos) Ufirmas (Unidade de Valor Fiscal do Município)
quando reincidente nas penalidades previstas no inciso anterior.

Art. 2º - O desempenho das atribuições da Comissão ora nomeada será considerado de relevante
serviço público.
Art. 3º - Cumpra-se.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 01 de junho de 2022.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 01/06/2022

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 30 de junho de 2022.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
ERICK FERNANDO CHAGAS
Diretor do Departamento Municipal de Serviços Urbanos
Registrada e Publicada na Prefeitura em 30/06/2022

Alumínio, 15 de Julho de 2022
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L E I Nº 2.217, DE 21 DE JUNHO DE 2022
(Projeto de Lei nº 28/2022-L, de autoria do edil Prof. Jediel - Autógrafo nº 2245, 14/06/2022)
DENOMINA VIA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas,
Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei:

Art. 3º

Art. 1º
Passa a denominar-se Rua RUBENS CORRÊA, a Rua 2, do Loteamento VEM VIVER
ALUMÍNIO, localizado no Bairro do Brejo, neste Município, conforme croqui anexo e fica fazendo parte
integrante da presente.

II - um representante do Departamento Municipal de Educação;

Art. 2º

IV - um representante do Departamento Municipal dos Negócios Jurídicos;

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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O Conselho compõe-se dos seguintes membros, nomeados pelo Prefeito:

I - o Diretor do Departamento Municipal de Cultura;

III - um representante do Departamento Municipal de Meio Ambiente;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 21 de junho de 2022.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Prefeitura em 21/06/2022.

V - um representante do Departamento Municipal de Planejamento e Obras;
VI- um representante da Divisão de Habitação, Urbanismo e Fiscalização;

L E I Nº 2.223, DE 07 DE JULHO DE 2022
(Projeto de Lei nº 33/2022-L, de autoria do edil Prof. Jediel de Carvalho - Autógrafo nº 2249,
28/06/2022)

VIII - um representante da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Mairinque;

DENOMINA VIA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas,
Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei:

§ 1º - O presidente do Conselho será escolhido por eleição entre seus membros.

Art. 1º
Passa a denominar-se Rua MIRIAM DE MOURA, a Rua F, localizada no Bairro Colibri I,
neste Município, conforme croqui anexo e fica fazendo parte integrante da presente.
Art. 2º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 07 de julho de 2022.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Prefeitura em 07/07/2022
L E I Nº 2.221, DE 30 DE JUNHO DE 2022.
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE UM CONSELHO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO, CULTURAL E AMBIENTAL DA CIDADE DE ALUMÍNIO.
O Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;
Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão, aprova e eu promulgo a seguinte Lei:
TÍTULO I
DO CONSELHO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E
AMBIENTAL DA CIDADE DE ALUMÍNIO (COMPAHCA)
Art. 1º
Fica instituído o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de Alumínio (COMPAHCA), órgão colegiado de assessoramento cultural integrante
da estrutura do Departamento Municipal de Cultura.
Art. 2º

São atribuições do COMPAHCA as que se seguem:

I - Deliberar sobre o tombamento de bens móveis e imóveis de valor reconhecido para a Cidade de
Alumínio.
II - Comunicar o tombamento de bens ao oficial do respectivo cartório de registro para realização dos
competentes assentamentos, bem como aos Órgãos Estadual e Federal de tombamento.
III - Formular diretrizes a serem obedecidas na política de preservação e valorização dos bens culturais.
IV - Promover a preservação e valorização da paisagem, ambientes e espaços ecológicos importantes para a manutenção da qualidade ambiental e garantia da memória física e ecológica, mediante a
utilização dos instrumentos legais existentes, a exemplo de instituição de áreas de proteção ambiental,
estações ecológicas e outros.
V - Definir a área de entorno do bem tombado a ser controlado por sistemas de ordenações espaciais
adequadas.
VI - Quando necessário, opinar sobre planos, projetos e propostas de qualquer espécie referentes a
preservação de bens culturais e naturais.
VII - Promover a estratégia de fiscalização da preservação e do uso dos bens tombados.
VIII - Adotar as medidas previstas nesta lei, necessárias a que se produzam os efeitos do tombamento.
IX - Em caso de excepcional necessidade, deliberar sobre as propostas de revisão do processo de
tombamento.
X - Manter permanente contato com organismos públicos e privados; nacionais e internacionais, visando a obtenção de recursos, cooperação técnica e cultural para planejamento das etapas de preservação e revitalização dos bens culturais e naturais do Município.
XI - Quando necessário e em casos de maior nível de complexidade, manifestar-se sobre projetos,
planos e propostas de construção, conservação, reparação, restauração e demolição, bem como sobre
os pedidos de licença para funcionamento de atividades comerciais ou prestadoras de serviços em
imóveis situados em local definido como área de preservação de bens culturais e naturais, ouvido o
órgão municipal expedidor da respectiva licença.
XII - Pleitear benefícios aos proprietários de bens tombados.
XIII - Arbitrar e aplicar as sanções previstas nesta lei.

VII - um representante do Instituto dos Arquitetos do Brasil - Seção de Sorocaba;

IX - um representante do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - Seção de Sorocaba.

§ 2º - Deixando qualquer dos órgãos ou entidades referidas neste artigo de indicar representante, sua
representação extinguir-se-á por toda a duração do respectivo mandato, reduzindo-se o quórum.
§ 3º - O previsto no parágrafo anterior, também ocorrerá com a ausência do representante por três
reuniões consecutivas sem justificativa.
§ 4º - O Conselho terá uma Secretaria Executiva e um corpo de assessoramento de diferentes áreas
de conhecimento, como antropologia cultural, saúde pública, pré-história, ecologia, organização do
espaço, ecologia urbana, entre outras, incluindo-se entre eles técnicos dos órgãos de preservação do
patrimônio histórico, cultural e ambiental, nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal, que serão convidados, em cada caso, a participar de suas reuniões sem direito a voto.
Art. 4º
O mandato dos membros do Conselho, bem como de seu presidente, é de três anos, permitida a recondução.
Art. 5º
O Conselho reunir-se-á conforme estabelecido em seu Regimento Interno.
Parágrafo Único. A pauta de reunião será publicada no Diário Oficial da Cidade com antecedência mínima de 7 (sete) dias, ressalvada a possibilidade de apreciação de assuntos de natureza emergencial
nela não incluídos.
Art. 6º
O exercício das funções de Conselheiro é considerado de relevante interesse público, e não
poderá, por qualquer forma, ser remunerado.
TITULO II
DO SISTEMA DE PRESERVAÇÃO
Art. 7º
O Município, na forma desta lei, procederá ao tombamento total ou parcial de bens móveis
e imóveis, de propriedade pública ou particular existentes em seu território que, pelo seu valor cultural,
histórico, artístico, arquitetônico, documental, bibliográfico, paleográfico, urbanístico, museógrafo, toponímico, ecológico e hídrico, ficam sob a especial proteção do Poder Público Municipal.
Parágrafo Único. O tombamento deverá recair de ofício sobre bens já tombados pelos poderes públicos, federal e estadual.
Art. 8º
Caberá ao COMPAHCA, em conjunto com a Departamento Municipal de Cultura, formular as
diretrizes e as estratégias necessárias para garantir a preservação de bens culturais e naturais.
Art. 9º
Com base nas diferentes categorias de bens tombados, o Conselho terá um conjunto de
livros para registros dos bens tombados, entre os quais os que se seguem obrigatoriamente:
I - Livro de Registro dos bens naturais, incluindo-se paisagens excepcionais, espaços ecológicos relevantes, recursos hídricos, monumentos de natureza regional e sítios históricos notáveis.
II - Livro de Registro dos bens de valor arqueológico pré-histórico e antropológico.
III - Livro de Registro dos bens históricos, artísticos, folclóricos, bibliográficos, iconográficos, toponímicos e etnográficos.
IV - Livro de Registro dos parques, logradouros, espaços de lazer e espaços livres urbanos.
V - Livro de Registro de edifícios, sistemas viários, conjuntos arquitetônicos e urbanos representativos
e monumentos da cidade.
VI - Livro de Registro de bens móveis, incluindo-se acervos de museus, coleções particulares, públicas,
peças isoladas de propriedade identificada, documentos raros de arquivos, mapas, cartas, plantas,
fotografias e documentos de sensores.
Parágrafo Único. No caso de tombamento de coleções de museu, arquivos, bibliotecas e pinacotecas,
será obrigatoriamente feita uma relação das peças que se constituirá em anexo obrigatório do registro
respectivo.
Art. 10 - O tombamento de qualquer bem cultural ou natural requer a caracterização da delimitação de
um espaço envoltório dimensionado caso a caso por estudos do corpo técnico de apoio.
Parágrafo Único. Os estudos serão encaminhados simultaneamente com o respectivo processo e aprovados pelo Conselho, levando-se em conta a ambiência, visibilidade e harmonia.
Art. 11 - As resoluções de tombamento definitivo de bens culturais e naturais, devem incluir diretrizes
diferenciadas de utilização e preservação nos casos em que tais indicações se fizerem necessárias.
Art. 12 - Não serão passíveis de tombamento os bens de origem estrangeira, pertencentes a representações diplomáticas ou consulares, empresas estrangeiras, assim como aqueles procedentes do
exterior para integrarem exposição ou certame.
TITULO III
DO PROCESSO DE PRESERVAÇÃO
Art. 13 - O processo de tombamento será iniciado a pedido de qualquer interessado, proprietário ou
não do bem respectivo, de membro do Conselho, ou do órgão técnico de apoio, protocolado junto ao
COMPAHCA.
Parágrafo Único. O pedido deve estar instruído com dados para localização do bem, acompanhado de
justificativa e documentação sumária.
Art. 14 - O processo será aberto por resolução do conselho que será publicada em até três dias úteis
contados da data da resolução, pelo órgão técnico de apoio, no Diário Oficial do Município e em pelo
menos um jornal de grande tiragem.
§ 1º - Independentemente da publicação referida neste artigo, deverá o proprietário ser notificado;
§ 2º - Com a abertura do processo de tombamento o bem em exame terá o mesmo regime de preservação do bem tombado até a decisão final do Conselho.
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Art. 15 - Efetiva-se o tombamento, objeto de Resolução do Conselho; por Ato do Diretor do Departamento Municipal de Cultura, publicado no Diário Oficial do Município, do qual caberá, no prazo de
quinze dias, contestação, junto ao COMPAHCA, por qualquer pessoa física ou jurídica.
Parágrafo Único. Examinadas as contestações pelo Conselho, este opinará pela manutenção ou não
do tombamento. Em caso de manutenção, será a resolução homologada pelo Prefeito, e levada para
inscrição no respectivo livro de tombo.
Art. 16 - A resolução de que trata o artigo anterior exige a presença mínima de dois terços dos membros do Conselho para efetivar-se, sendo as suas deliberações tomadas por maioria de votos, cabendo
ao presidente, além do seu, o voto de qualidade.
Parágrafo Único. Todas as outras deliberações do Conselho, inclusive as que se referirem a preservação de bens que não envolvam tombamento, serão efetivadas conforme determinar o seu Regimento
Interno.
Art. 17 - O COMPAHCA providenciará no caso do tombamento do bem imóvel, o assentamento da
respectiva resolução no Registro do Imóveis; no caso do bem móvel, o assentamento será realizado no
Registro de Títulos e Documentos.
TITULO IV
DO RELACIONAMENTO ENTRE O COMPAHCA E O ÓRGÃO TÉCNICO
DE APOIO
Art. 18 - O órgão técnico de apoio do Conselho é o Departamento Municipal de Planejamento e
Obras/Divisão de Habitação, ao qual caberá:
I - Fornecer subsídios técnicos que forem necessários ao Conselho;
II - Viabilizar as decisões tomadas pelo Conselho;
III - Encaminhar proposições e estudos atinentes a questão de preservação para deliberação do Conselho;
IV - Planejar e efetuar as medidas previstas nos itens VI e XI do artigo 2º desta lei, ouvido quando
necessário o Conselho;
V - As demais constantes nesta lei.
Art. 19 - Caberá ao Departamento Municipal de Cultura adequar e integrar seu departamento ao
funcionamento do Conselho, bem como:
I - Divulgar as decisões do Conselho;
II - Administrar o FUNCAA - Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural e Ambiental Aluminense.
TÍTULO V
DOS EFEITOS DO TOMBAMENTO
Art. 20 - Em nenhuma circunstância o bem tombado poderá ser destruído, demolido, mutilado.
Art. 21 - O bem tombado só poderá ser reparado, pintado, restaurado, ou por qualquer forma alterado, com prévia autorização do órgão técnico de apoio e, se necessário do Conselho, aos quais caberá
prestar a conveniente orientação e proceder ao acompanhamento da execução.
Parágrafo Único. Sempre que for conveniente, deverá o órgão técnico de apoio vistoriar o bem tombado, indicando, se julgar necessário, os serviços e obras que devam ser executados ou então desfeitas.
Art. 22 - O bem tombado somente poderá sair do Município para efeito de intercâmbio cultural, e,
mesmo nesta hipótese, por prazo reduzido, mediante autorização do Secretário Municipal de Cultura,
com anuência do Conselho, que deverá ser solicitada por escrito e com pelo menos 30 (trinta) dias de
antecedência pelo responsável pelo bem.
§ 1º - Concedida a autorização, expedir-se-á uma guia de trânsito que deverá acompanhar o bem,
devendo a mesma ser apresentada ao Conselho no prazo de 24 horas após a data prevista para seu
retorno ao território municipal.
§ 2º - Após o referido retorno, deverá o órgão técnico de apoio proceder a uma vistoria no bem para
verificar a sua integridade.
Art. 23 - Quando o deslocamento ocorrer dentro do território municipal, o Conselho deverá ser avisado
com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias, para opinar sobre a localização proposta para o bem.
Art. 24 - Na hipótese de extravio ou furto DE bem tombado, o proprietário deverá dar conhecimento do
fato ao Conselho no prazo de quarenta e oito horas.
Art. 25 - Todos os bens imóveis tombados receberão uma plaqueta com dizeres específicos (categoria do bem tombado, data do decreto de tombamento, nome do Conselho), vedadas quaisquer outras
indicações.
Art. 26 - As Departamentos municipais e demais órgãos da administração pública direta ou indireta,
com competência para a concessão de licenças, alvarás e outras autorizações para construção, reforma e utilização de prédio, desmembramento de terrenos, poda ou derrubada de espécimes vegetais,
alterações quantitativas ou qualitativas do solo - em qualquer do seus acidentes, caça e, pesca em áreas de propriedade pública ou privada deverão consultar previamente ao Conselho, antes de qualquer
deliberação, em se tratando de bens tombados, respeitando as respectivas áreas envoltórias.
Parágrafo Único. Os órgãos de fiscalização do Município deverão incluir entre suas atribuições - no que
couber e de acordo com os instrumentos normativos adequados, os encargos de registrar as infrações
a presente lei e comunicá-las ao Conselho para os devidos efeitos legais.
Art. 27 - Caberá ao Conselho envidar esforços para obter compensações indiretas para proprietários
dos bens colocados sob o regime desta lei.
Art. 28 - O DPH manterá comunicação com os proprietários dos bens tombados, para fins de comunicação de atividades culturais, sobre benefícios obtidos e correspondência burocrática.
Art. 29 - A alienabilidade dos bens tombados por esta lei submete-se às restrições do Decreto-lei
Federal nº 25, de 30 de novembro de 1937.
Art. 30 - As sanções e penalidades constantes deste título são aplicáveis com base na responsabilidade objetiva do proprietário do bem tombado, na simples ocorrência de fato que viole qualquer dispositivo desta lei, não excluindo o direito do Município ao ressarcimento do perdas e danos eventualmente apurados.
Art. 31 - O descumprimento das obrigações previstas nesta lei, em se tratando de bem imóvel tombado, sujeitará o proprietário a aplicação das seguintes sanções conforme a natureza da infração:
I - Destruição, demolição ou mutilação do bem tombado: multa no valor correspondente a no mínimo 1
(uma) e no máximo 10 (dez) vezes o respectivo valor venal;
II - Reforma, reparação, pintura, restauração ou alteração, por qualquer forma, sem prévia autorização: multa no valor correspondente a no mínimo 10 (dez) e no máximo 100% (cem por cento) do valor
venal;
III - Não observância de normas estabelecidas para os bens de área de entorno: multa no valor correspondente a no mínimo 10 (dez) e 50% (cinquenta por cento) no máximo do valor venal.
Em área rural, o valor do imóvel, para base de cálculo da multa, corresponderá a R$ 500,00 (quinhentos reais) o metro quadrado de área ambiental tombada e a R$ 1.000,00 (mil reais) o metro quadrado
de área edificada tombada, que serão reajustados anualmente pela variação do Índice de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo que, no caso de extinção desse índice, será adotado outro criado pela legislação
federal e que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.
§ 2º Serão considerados infratores, para os efeitos do disposto neste artigo, solidariamente responsáveis com o proprietário:
I - o usufrutuário, o superficiário e o possuidor do bem imóvel a qualquer título;

II - o responsável técnico pela obra ou intervenção;
III - o empreiteiro da obra.
Art. 32 - No caso de bem móvel tombado, o descumprimento das obrigações previstas nesta lei sujeitará o proprietário ou o possuidor do bem a qualquer título à aplicação das seguintes sanções:
I - destruição ou mutilação: multa no valor de, no mínimo, R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, no máximo,
R$ 100.000,00 (cem mil reais);
II - restauração sem prévia autorização: multa no valor de, no mínimo, R$ 1.000,00 (mil reais) e, no
máximo, R$ 10.000,00 (dez mil reais);
III - saída do bem para fora do território municipal sem autorização: multa no valor de, no mínimo, R$
1.000,00 (mil reais) e, no máximo, R$ 10.000,00 (dez mil reais);
IV - falta de comunicação na hipótese de extravio ou furto do bem tombado: multa no valor equivalente
de, no mínimo, R$ 500,00 (quinhentos reais) e, no máximo, R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
§ 1º
Os danos aos bens móveis tombados, decorrentes da omissão na realização de serviços de
conservação e manutenção, equiparam-se, para efeito da aplicação de penalidades, às intervenções
intencionais.
§ 2º
A aplicação da sanção deverá observar a razoabilidade e a proporcionalidade, de acordo
com a extensão do dano, o nível de tombamento, quando for o caso, o valor do bem e se o proprietário
é reincidente.
§ 3º
Os valores estabelecidos neste artigo serão corrigidos na forma prevista no § 1º do art. 31
desta lei.
Art. 33 - Nos casos previstos nos números I e II do artigo superior, caso o bem tombado tenha valor
superior ao mínimo da multa, o Diretor Municipal de Cultura fica autorizado a elevar em até 10 (dez)
vezes o valor máximo das multas neles cominadas.
Art. 34 - Sem prejuízo das sanções estabelecidas nos artigos anteriores, o proprietário também ficará
obrigado a reconstruir ou restaurar o bem tombado às suas custas, de conformidade com as diretrizes
traçadas pelo órgão técnico de apoio.
§ 1º - Ser-lhe-á cominada multa independentemente de notificação de pelo menos 1% (um por cento)
do valor venal, por dia, até o início da reconstrução ou restauração do bem imóvel. Se móvel, a multa
será de no mínimo 10 (dez) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN`s) ao dia.
§ 2º - Na falta de ação do proprietário, no prazo de 60 (sessenta) dias, o COMPAHCA recomendara as
providências que entender cabíveis.
§ 3º - A possível ação prevista no parágrafo anterior, não exclui a multa que continuaria a ser aplicada.
Art. 35 - Poderá o COMPAHCA, alternativamente à imposição da sanção, firmar termo de compromisso de ajustamento de conduta, visando à adequação da conduta irregular às disposições legais.
Parágrafo único. O pedido para formalização do termo a que se refere o "caput" deste artigo não será
conhecido se apresentado depois da imposição da sanção.
Art. 36 - O termo de compromisso previsto no artigo 35 desta lei será firmado pelo Presidente do
COMPAHCA, ouvido previamente o Departamento Municipal de Cultura.
§ 1º As metas e os compromissos constantes do termo firmado de acordo com o disposto no "caput"
deste artigo deverão, no seu conjunto, ser compatíveis com as normas de proteção do patrimônio cultural.
2º Do termo de compromisso deverá constar, necessariamente, a previsão de multa pelo seu descumprimento, cujo valor será correspondente, no mínimo, ao montante da penalidade que seria aplicada,
acrescido de 20% (vinte por cento).
TITULO VI
DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS
Art. 37 - A Departamento Municipal de Cultura adotará as medidas requeridas para o funcionamento do
Conselho, assegurando-lhe recursos financeiros e materiais necessários.
Art. 38 - Fica instituído o Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural e Ambiental Aluminense (FUNCAA), gerido pelo COMPAHCA e representado ativa e passivamente pelo Prefeito, cujos recursos são
destinados à execução de serviços e obras de manutenção e reparos dos bens tombados, a fundo
perdido ou não, assim como a sua aquisição, na forma a ser estipulada em regulamento.
Art. 39 -

Constituirão receitas do FUNCAA:

I - Dotações orçamentárias.
II - Doações e legados de terceiros.
III - O produto das multas aplicadas com base nesta lei.
IV - Os rendimentos, provenientes da aplicação dos seus recursos.
V - Quaisquer outros recursos ou rendas que lhe sejam destinados.
Art. 40 - O FUNCAA funcionará junto ao Departamento Municipal de Cultura, sob orientação do COMPAHCA, valendo-se de pessoal daquela unidade.
Art. 41 - Aplicar-se-ão ao FUNCAA as normas legais de controle, prestação e tomada de contas em
geral, sem prejuízo da competência específica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Art. 42 - Os relatórios de atividades, direitos e despesas do FUNCAA serão apresentados semestralmente ao Departamento Municipal de Cultura.
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TÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 43 - O Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de
Alumínio manterá uma lista atualizada dos proprietários dos bens tombados para fins de comunicação
sobre atividades culturais dos órgãos de preservação, sobre benefícios obtidos e correspondência
burocrática.
Art. 44 - O Conselho Municipal de Tombamento elaborará o seu regimento interno no prazo de noventa dias após sua instalação.
Art. 45 -

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO, aos 30 de junho de 2022.

RODOLPHO BARRETO MIGUEL RODRIGUES
Diretor do Departamento Municipal de Planejamento e Obras
FERNANDO KITAGAWA
Diretor do Departamento Municipal de Cultura
MARCUS VINICIUS AFONSO BARBOSA
Diretor do Departamento Municipal do Meio Ambiente
Registrada e Publicada na Prefeitura em 30/06/2022
L E I Nº 2.220, DE 30 DE JUNHO DE 2022.
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI 03/93, NO QUE DIZ RESPEITO O QUADRO DE
EMPREGOS PERMANENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas,
Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º
Ficam criados os empregos permanentes constantes do Quadro abaixo, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, que passa a integrar o Anexo I, da Lei Municipal nº 03, de 28/01/93:

Superior/CRP ativo

30 horas 5.978,82 DpME

Nível Superior

Art. 2º Ficam extintos os empregos permanentes constante do Quadro abaixo, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, que integra o Anexo I, da Lei Municipal nº 03, de 28/01/93:
Qtde
Descrição Carga
Horária
Semanal Salário
Mensal
R$
Lotação Requisitos
02
Médicos Clinico Geral
20 horas 6.722,80 DpMS
Ensino Superior
Completo e
Registro no CRM.
01
Professor de Matemática
39 h/aula 5.033,60 DpME
Ensino Superior Completo
Art. 3º - As atribuições dos empregos permanentes de Psicólogo e Assistente Social no âmbito da
Educação criados no Art. 1º, constam do Anexo I desta Lei.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão a conta de dotações próprias do
orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 5º

Descrição Sintética: Cabe ao Cargo de ASSISTENTE SOCIAL/EDUCAÇÃO:

- Contribuir com o direito à educação, bem como o direito ao acesso e permanência na escola com a
finalidade da formação dos estudantes para o exercício da cidadania, preparação para o trabalho e sua
participação na sociedade;
- Contribuir para a garantia da qualidade dos serviços aos (às) estudantes, garantindo o pleno desenvolvimento da criança e do (a) adolescente, contribuindo assim para sua formação, como sujeitos de
direitos;
- Atuar no processo de ingresso, regresso, permanência e sucesso dos/as estudantes na escola;
- Contribuir no fortalecimento da relação da escola com a família e a comunidade, na perspectiva de
ampliar a sua participação na escola;
- Contribuir com o processo de inclusão e permanência dos alunos com necessidades educativas especiais na perspectiva da inclusão escolar;
- Atuar junto às famílias no enfrentamento das situações de ameaça, violação e não acesso aos direitos
humanos e sociais, como a própria educação;
- Fortalecer e articular parcerias com as equipes dos Conselhos Tutelares, CRAS, unidades de saúde,
movimentos sociais dentre outras instituições, além de espaços de controle social para viabilizar o
atendimento e acompanhamento integral dos/as estudantes;
- Realizar assessoria técnica junto à gestão escolar, bem como participar dos espaços coletivos de
decisões.
- Contribuir em programas, projetos e ações desenvolvidos na escola que se relacionem com a área de
atuação;
- Propor e participar de atividades formativas destinadas à comunidade escolar sobre temas relevantes
da sua área de atuação;
- Participar de ações que promovam a acessibilidade;
- Contribuir na formação continuada de profissionais da rede pública de educação básica.
ANEXO I
DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS PERMANENTE ORA CRIADOS
Classe: Psicólogo / Educação

Descrição Carga

01
Assistente Social/Educação
Registro Conselho
Regional da Categoria

- Contribuir com programas e projetos desenvolvidos na escola;
- Atuar nas ações e projetos de enfrentamento dos preconceitos e da violência na escola;
- Propor articulação intersetorial no território, visando à integralidade de atendimento ao município, o
apoio às unidades educacionais e o fortalecimento da Rede de Proteção Social;
- Promover ações voltadas à escolarização do público alvo da educação especial;
- Propor e participar de atividades formativas destinadas à comunidade escolar sobre temas relevantes
da sua área de atuação;
- Promover ações de acessibilidade;
a) Propor ações, juntamente com os professores, pedagogos, alunos e pais, funcionários técnico-administrativos e serviços gerais, e a sociedade de forma ampla, visando melhorias nas condições de
ensino, considerando a estrutura física das escolas, o desenvolvimento da prática docente, a qualidade
do ensino, entre outras condições objetivas que permeiam o ensinar e o aprender.

1.

Salário Mensal
Lotação Requisitos
Psicólogo/Educação 30 horas 5.966,85 DpME
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Classe: Assistente Social / Educação

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

Qtde.
Horária
Semanal
R$
02
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Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 30 de junho de 2022.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 30/06/2022
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS
Diretora de Divisão de Serviços Administrativos
- Contribuir com a promoção dos processos de aprendizagem, buscando, juntamente com as equipes
pedagógicas, garantir o direito a inclusão de todas as crianças e adolescentes;
- Orientar nos casos de dificuldades nos processos de escolarização;
- Realizar avaliação psicológica a partir das necessidades específicas identificadas no processo educativo;
- Orientar as equipes educacionais na promoção de ações que auxiliem na integração família, educando, escola e nas ações necessárias à superação de estigmas que comprometam o desempenho
escolar dos educandos;
- Propor e contribuir na formação continuada de professores e profissionais da educação, que se
realiza nas atividades coletivas de cada escola, na perspectiva de constante reflexão sobre as práticas
docentes;

1.

Descrição Sintética: Cabe ao Cargo de PSICÓLOGO/EDUCAÇÃO:

- Participar da elaboração dos projetos pedagógicos, planos e estratégias, a partir de conhecimentos
em psicologia do desenvolvimento e aprendizagem, na perspectiva da promoção da aprendizagem de
todos os alunos, com suas características peculiares;
- Participar da elaboração de políticas públicas;
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS

55ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 8ª LEGISLATURA
DE 20 DE JUNHO DE 2022 ÀS 18:00 HORAS
PRESIDENTE: RIVERA
VICE-PRESIDENTE: CHICO CAPOEIRA
SECRETÁRIOS: Profª. MEIRE BARBOSA, JEAN DA ELITE E ADILSON BALDOINO
VEREADORES PRESENTES: PAULINHO BOLA, DR. PRETTI, DJ DELCINHO
E PROF. JEDIEL DE CARVALHO
LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO:
Retirada DO PROJETO DE LEI Nº 06 /2022 QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO
DE UM CONSELHO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E AMBIENTAL DA CIDADE DE ALUMÍNIO.
Recebimento das respostas dos requerimentos nºs 125, 126, 127, 128, 129, 130
e 131 de 2022 que estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara.
LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES:
Recebimento do projeto de lei nº 31/2022-L, de autoria do edil Prof. Jediel, que
dispõe sobre a criação do dia do assessor político no município de Alumínio e
dá outras providências.
Recebimento do projeto de lei nº 32/2022-L, de autoria do edil Prof. Jediel, que
denomina via pública municipal e dá outras providências.

Alumínio, 15 de Julho de 2022

Recebimento do projeto de lei nº 33/2022-L, de autoria do edil Prof. Jediel, que
denomina via pública municipal e dá outras providências.
Recebimento do projeto de lei nº 08/2022 que institui o programa bolsa atleta
municipal e dá outras providências.
Recebimento do projeto de lei nº 09/2022, que dispõe sobre alterações na lei
03/93, no que diz respeito o quadro de empregos permanentes da prefeitura
municipal de Alumínio, e dá outras providências.
Recebimento do projeto de lei nº 10/2022 que dispõe sobre a criação de um
conselho municipal de preservação do patrimônio, cultural e ambiental da cidade de Alumínio.
56ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 8ª LEGISLATURA
DE 27 DE JUNHO DE 2022 ÀS 18:00 HORAS
PRESIDENTE: RIVERA
VICE-PRESIDENTE: CHICO CAPOEIRA
SECRETÁRIOS: Profª. MEIRE BARBOSA, JEAN DA ELITE E ADILSON BALDOINO
VEREADORES PRESENTES: PAULINHO BOLA, DR. PRETTI, DJ DELCINHO
E PROF. JEDIEL DE CARVALHO
LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO:
Leitura do decreto nº 2.270/2022 de autoria do Executivo
Recebimento das respostas dos requerimentos nºs 132, 135, 136, 137, 138,
139, 140 e 141 de 2022 que estarão disponíveis no portal de transparência da
Câmara.
LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES:
Arquivamento em razão da perda do objeto do Projeto de Decreto Legislativo
Nº 2/2022 que SUSTA O DECRETO DO PODER EXECUTIVO N° 2.269 DE 21
DE JUNHO DE 2022, QUE ESTABELECE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS QUE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Alumínio, 15 de Julho de 2022
Recebimento da emenda nº 01/2022 ao projeto de lei nº 08/2022 que institui o
programa bolsa atleta municipal e dá outras providências.
Requerimentos
Requerimento nº 172/2022, de autoria do edil Paulinho Bola, requer voto de
pesar pelo falecimento da Senhora Alice Bagalhi Fiorucci.
Requerimento nº 177/2022, de autoria do edil Adilson Baldoino e subscrita por
todos os vereadores, requerem voto de pesar pelo falecimento da Senhora
Gilda Martins Mariano.
Requerimento nº 173/2022, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações
reparos na Ida Taraborelli.
Requerimento nº 174/2022, de autoria do edil Chico Capoeira, requer informações sobre a possibilidade de falta abonada aos servidores que acompanham
os filhos menores e pais idosos em consultas e atendimentos médicos.
Requerimento nº 175/2022, de autoria do edil Chico Capoeira, requer informações sobre faltas abonadas aos servidores municipais.
Requerimento nº 176/2022, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações
sobre ronda na escola Rodovalho.
Requerimento nº 178/2022, de autoria do edil Chico Capoeira, requer instalação
de câmeras de segurança.
Requerimento nº 179/2022, de autoria do edil Prof. Jediel, requer informações
sobre ações do executivo e da polícia militar no combate a criminalidade.
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15ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 8ª LEGISLATURA
DE 27 DE JUNHO DE 2022 ÀS 21:30 HORAS
PRESIDENTE: RIVERA
VICE-PRESIDENTE: CHICO CAPOEIRA
SECRETÁRIOS: Profª. MEIRE BARBOSA, JEAN DA ELITE E ADILSON BALDOINO
VEREADORES PRESENTES: PAULINHO BOLA, DR. PRETTI, DJ DELCINHO
E PROF. JEDIEL DE CARVALHO
ORDEM DO DIA
Aprovada a Redação Final do projeto de lei nº 08/2022 que institui o programa
bolsa atleta municipal e dá outras providências .

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
LEI Nº 2216/2022 DE 21 DE JUNHO DE 2022.

ORDEM DO DIA

(projeto de lei nº 13/2022-L, de autoria do edil Jean da Elite, Autógrafo nº 2230
de 24/05/2022 )

Discussão única do projeto de lei nº 08/2022 que institui o programa bolsa atleta
municipal e dá outras providências. (saiu da ordem do dia em razão da apresentação de emenda)
Aprovada a Discussão única do projeto de lei nº 09/2022, que dispõe sobre
alterações na lei 03/93, no que diz respeito o quadro de empregos permanentes
da prefeitura municipal de Alumínio, e dá outras providências.
Aprovada a Discussão única do projeto de lei nº 10/2022 que dispõe sobre a
criação de um conselho municipal de preservação do patrimônio, cultural e ambiental da cidade de Alumínio

Dispõe sobre a proibição da contratação ou nomeação no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta de pessoas condenadas pelos crimes dispostos
nos artigos 213,215, 215-A, 216-A e 217-A do Código Penal enquanto persistirem os efeitos das condenações.

Adiada a Discussão única do projeto de lei nº 31/2022-L que dispõe sobre a
criação do dia do assessor político no município de Alumínio e dá outras providências.
Aprovada a Discussão única do projeto de lei nº 32/2022-L que denomina via
pública municipal e dá outras providências.
Aprovada a Discussão única do projeto de lei nº 33/2022-L que denomina via
pública municipal e dá outras providências.
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
PUBLICAÇÃO OFICIAL
14ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 8ª LEGISLATURA
DE 27 DE JUNHO DE 2022 ÀS 21:10 HORAS
PRESIDENTE: RIVERA
VICE-PRESIDENTE: CHICO CAPOEIRA
SECRETÁRIOS: Profª. MEIRE BARBOSA, JEAN DA ELITE E ADILSON BALDOINO
VEREADORES PRESENTES: PAULINHO BOLA, DR. PRETTI, DJ DELCINHO
E PROF. JEDIEL DE CARVALHO
ORDEM DO DIA
Aprovada a Discussão única do projeto de lei nº 08/2022 que institui o programa
bolsa atleta municipal e dá outras providências com emenda.
Aprovada a Discussão única da emenda nº 01/2022 ao projeto de lei nº 08/2022
que institui o programa bolsa atleta municipal e dá outras providências

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, usando das atribuições legais que lhe são conferidas,
Faz saber que a Câmara aprova e ele, nos termos do Art. 43, §3º e 7º da Lei
Orgânica Municipal, promulga a seguinte lei:
Artigo 1º - Fica vedada a contratação ou nomeação, no âmbito da Administração
Pública Direta e Indireta, para todos os empregos efetivos ou por prazo determinado, e em comissão de livre nomeação e exoneração, de pessoas que tiverem
sido condenadas com sentença transitada em julgado pelos crimes dispostos
nos artigos 213, 215, 215-A, 216-A e 217-A do Código Penal.
Parágrafo Único. A vedação tem início com a efetiva condenação em decisão
transitada em julgado, até o comprovado cumprimento integral da pena e comprovação de reabilitação penal na forma da Lei.
Artigo 2º. Fica vedada às empresas terceirizadas, nos contratos firmados com
o Poder Público Municipal, a contratação de pessoas condenadas pelos crimes
previstos no artigo anterior.
Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 21 de Junho de 2022.
Rivera
Presidente
Registrada e publicada
Na Câmara em 21/06/2022.
Roberto Gaspar Oliveira
Diretor Legislativo- Administrativo.
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Alumínio, 15 de Julho de 2022

