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DECRETOSDECRETOS
D E C R E T O  Nº 2.286, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2022

DISPÕE SOBRE O NOVO REGRAMENTO RELACIONADO AO USO DE MÁSCARAS E 
DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

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

D E C R E T A :

Considerando os documentos mais recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e 
demais evidências científicas atuais referentes à doença;

Considerando o recente aumento de casos de covid-19 em nosso Município;

Art. 1º Fica regulamentado o uso da máscara de proteção facial no enfrentamento da 
emergência de saúde pública relacionada à pandemia da COVID-19 no Município de 
Alumínio. 

Art. 2º O disposto neste Decreto aplica-se aos espaços de natureza pública ou privada, 
abertos ou fechados, de uso público ou coletivo, localizados no Município de Alumínio.

Art. 3º O uso de máscaras de proteção facial, quando necessário, deve ser adotado de 
forma complementar às demais medidas atualmente divulgadas para prevenção e controle 
da transmissão do vírus SARS-CoV-2, tais como: higiene das mãos; manutenção de am-
bientes ventilados e arejados - privilegiando a circulação de ar natural; não aglomeração 
de pessoas, sobretudo em espaços fechados e que impeçam o distanciamento físico entre 
elas; limpeza e desinfecção frequente de ambientes e superfícies; entre outras.

Art. 4º Fica recomendado o uso de máscaras de proteção facial nos seguintes locais e 
situações:
 
I - Pessoas imunocomprometidas;
II - Pessoas não vacinadas contra COVID-19 ou com esquema vacinal
incompleto;
III - Idosos, gestantes e puérperas, com ou sem comorbidades;
IV - Espaços (ou ambientes) fechados, de acesso coletivo, onde o distanciamento físico 
entre pessoas não possa ser assegurado.

Art. 5º Fica obrigatório o uso de máscaras de proteção facial por:

I - Pessoas com suspeita ou diagnóstico confirmado para COVID-19, sintomáticas ou 
assintomáticas, as quais devem igualmente cumprir com todas as demais medidas de 
controle da transmissão do vírus SARS-CoV-2 já preconizadas até o presente momento, 
assim como com os períodos indicados para quarentena e isolamento;

II - Todo e qualquer estabelecimentos de Assistência à Saúde;

III- Pessoas com sintomas respiratórios gripais; 

IV – Transporte Coletivo Municipal. 

V- – Escolas públicas e privadas;

Art. 6° Caberá aos órgãos públicos, à iniciativa privada e ao terceiro setor as providências 
necessárias para o efetivo cumprimento das medidas estabelecidas neste Decreto.

Art. 7° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8° Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 28 de novembro de 2022.

ANTÔNIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

DR. PAULO SERGIO MARCELLO
Diretor do Departamento Municipal de Saúde

Registrado e Publicado na Prefeitura em 28/11/2022

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS
Diretora de Divisão de Serviços Administrativos

D E C R E T O Nº 2.283 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022

DISPÕE   SOBRE   O   ENCERRAMENTO   DO    EXERCÍCIO       
FINANCEIRO DE 2022 NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA MUNICIPAL

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

Art. 1° - Para o encerramento do exercício financeiro de 2022, os Órgãos da Administra-
ção Pública do Município, incluindo os Fundos Especiais, observarão as normas legais e 
regulamentares de caráter Orçamentário, Financeiro e Patrimonial vigentes, bem como as 
disposições estabelecidas neste Decreto. 

Art. 2° - Após a data de 30 de novembro de 2022, os procedimentos licitatórios à conta de 
recursos consignados no Orçamento corrente não poderão ser iniciados.

Parágrafo único. Excluem-se do prazo estabelecido no caput deste artigo:

I – as despesas para atendimento de percentuais de aplicação definidos constitucional-
mente ou em leis especificas;
II – as despesas custeadas com recursos externos, desde que comprovado o ingresso 
aos cofres públicos;
III – as despesas urgentes autorizadas pelo senhor prefeito municipal

Art. 3° - Após 30 de novembro de 2022, os procedimentos licitatórios, referentes ao exercí-
cio financeiro de 2022, para fornecimento de material, prestação de serviços e realização 
de obra poderão ter início, desde que os seus valores estejam previstos na Lei Orça-
mentária de 2023, sendo que a adjudicação do objeto da licitação só terá eficácia após a 
entrada em vigor da Lei Orçamentária de 2023.

Art. 4° - Ficam estabelecidas as seguintes datas limites para o encerramento do exercício 
financeiro de 2022:

I – até 30 de novembro de 2022 para emissão de empenhos, excetuando as despesas 
obrigatórias de caráter continuado (água, luz, telefone), folha de pagamento e seus encar-
gos sociais, precatórios, dívida pública, despesas referentes às licitações em andamento, 
combustíveis, lubrificantes e peças para máquinas  e veículos em caráter de urgência.
II – até 30 de novembro de 2022 para emissão de requisição de compras e contratação de 
serviços, exceto para as despesas de caráter urgente.
III – até o dia 15 de dezembro para recolhimento do saldo não aplicado de adiantamento.
IV – até o dia 19 de dezembro para aa apresentação das prestações de contas dos adian-
tamentos recebidos.

Continuação do Decreto nº 

Parágrafo único – O almoxarifado será fechado para realização do balanço anual, durante 
o mês de dezembro, ocasião em que não serão atendidas requisições para a saída de 
materiais. O inventário do almoxarifado deverá ser enviado a Divisão de Contabilidade até 
o dia 09 de janeiro de 2023.
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Art. 5° - Até 10 de dezembro, os diretores de Departamentos deverão providenciar o can-
celamento dos saldos dos empenhos de despesas não liquidados que não serão realiza-
das no exercício de 2022. 

Art. 6° - A Divisão de Tributação deverá encaminhar a Divisão de Contabilidade até o dia 
09 de janeiro de 2023 o inventário da dívida ativa do exercício de 2022.

Art. 7° - O órgão responsável pelo registro e controle dos bens patrimoniais do Município 
deverá encaminhar a Divisão de Contabilidade até o dia 09 de janeiro de 2023 o inventário 
dos bens patrimoniais existentes.

Art. 8° - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, em 18 de novembro de 2022.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

LAVERIO RUSSO JUNIOR 
Diretor Departamento Municipal de Finanças

Registrado e Publicado na Prefeitura em 18 de novembro de 2022

D E C R E T O  Nº 2.285, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADO 
PELA LEI Nº 2.243/2022.

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

D E C R E T A :

Art.1º-Fica aberto na Contadoria Municipal, Crédito Adicional Suplementar no valor de 
R$ 45.553,77 (quarenta e cinco mil e quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e sete 
centavos), para suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente: 

02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.14.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO BASICA 
02.14.02  – DIRETORIA E DEPENDENCIAS  

Atividade: 10.301.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
Elemento de Despesa –3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
Ficha nº 249.................................................................................................................R$ 
16.990,00

Atividade: 10.301.0204.1.004 – EQUIPAMENTO MOBILIARIO
Elemento de Despesa –4.4.90.52.00 – EQUIP. MATERIAL PERMANENTE 
Ficha n° 260................................................................................................................ R$ 
8.563,77
  
02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.14.03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  PRONTO ATENDIMENTO 
02.14.03 – DIRETORIA E DEPENDENCIAS  

Atividade: 10.302.0204.1.004 – EQUIPAMENTO MOBILIARIO
Elemento de Despesa –4.4.90.52.00 – EQUIP. MATERIAL PERMANENTE 
Ficha n° 271................................................................................................................ R$ 
20.000,00

TOTAL......................................................................................................................R$ 
45.553,77
Art. 2° O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recurso proveniente da 
redução  da seguinte dotação do orçamento vigente:

02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.14.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO BASICA 
02.14.02 – DIRETORIA E DEPENDENCIAS  

Atividade: 10.301.0204.2.143  EXAME PAPANICOLAU -  EMENDA IMPOSITIVA 09/2021.
Elemento de Despesa – 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERC.– PESSOA JURI-
DICA
Ficha n° 257........................................................................................................... R$ 
20.000,00

Continuação do Decreto nº 2.285/2022 fl s. 02

02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.14.03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO 
02.14.03 – DIRETORIA E DEPENDENCIAS  

Atividade: 10.302.0204.2.142 FORNEC. DIU DISP. INTR. HORMONAL  EMENDA IMPO-
SITIVA 08/2021.
Elemento de Despesa – 3.3.90.30.00 – MATERIAL CONSUMO   
Ficha n° 267................................................................................................................R$ 
25.553,77

TOTAL......................................................................................................................R$ 
45.553,77

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO,  22 de novembro de 2022.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

LAVERIO RUSSO JUNIOR 
Diretor do Departamento Municipal de Finanças

Registrado e Publicado na Prefeitura em 22/11/2022

D E C R E T O Nº 2.287, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2022 

DISPÕE SOBRE O PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/OU AULAS DO PES-
SOAL DOCENTE DO QUADRO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O ANO 
LETIVO DE 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

CONSIDERANDO a necessidade de se assegurar os princípios da legalidade, impessoa-
lidade, imparcialidade, moralidade, publicidade, legitimidade e transparência que devem 
nortear os atos administrativos, garantindo direitos e oportunidades iguais a todos os 
docentes,

CONSIDERANDO a necessidade de se regulamentar os critérios para a atribuição de 
classes e /ou aulas na rede pública municipal de ensino, em observância aos artigos 22 
à 27 da Lei Municipal nº 711, de 13 de dezembro de 2002 e Matrizes Curriculares para o 
Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, homologadas para o ano de 2021, 
a Lei Orgânica Municipal e as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelecidas 
pela Lei Federal nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996,

D E C R E T A:

Art. 1º. O processo de atribuição de classes e/ou aulas do pessoal docente do Quadro do 
Magistério Público Municipal, constantes no artigo 4°, inciso I, alíneas “a” a “f”, da Lei Mu-
nicipal nº 711/2002, para o ano de 2023, que será realizado de acordo com as disposições 
do presente decreto.

TÍTULO I

DA REMOÇÃO DE SEDE

Art. 2º. A remoção de Sede é permitida aos professores que fi xaram sede no ano de 2021, 
conforme Decreto Municipal nº 1.865/2017.
§ 1º. Após a efetivação da remoção de sede, esta considerar-se-á defi nitiva, logo, irrevo-
gável, neste exercício de     2023
§ 2° O concurso de remoção de sede fi ca sujeito à existência de salas livres, comunicada 
por ocasião da divulgação do saldo de classes, conforme disposto neste Decreto.
§ 3º. Os professores interessados na remoção de sede deverão:

      I. Se inscrever no processo de concurso de remoção de sede por meio do formu-
lário “Anexo I”, deste Decreto.
   II. O preenchimento do formulário deverá ser realizado pelo próprio requerente na 
secretaria do Departamento Municipal de Educação, conforme os critérios estipulados 
no Título II deste Decreto.
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III. Deverá ser anexado ao formulário cópia da ficha de pontuação (Anexo V).

Art. 3°. As vagas para o concurso de remoção de sede serão destinadas conforme a 
seguinte ordem de     preferência:
   I –  Docentes cujas sedes foram transferidas, para o ano de 2023;
   II – Docentes que se encontram adidos;
   III – Docentes interessados que não se enquadrem nas hipóteses previstas nos incisos I 
e II deste artigo.

DAS FASES DO PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/OU AULAS

    Art. 2º. A atribuição de classes e/ou aulas, para o ano letivo de 2023, ocorrerá em 15 
(quinze)     fases distintas, respeitando-se o Anexo I deste decreto, a saber:

a) Fase I:
- Inscrição para ingresso no Processo de atribuição de classes e/ou aulas;
- Entrega e ciência do resultado da Ficha de Pontuação, conforme previsto no 
artigo 24 da Lei Municipal nº 711/2002 e saldo de aulas e classes (por unidade escolar);
b) Fase II:
- Divulgação da Escala de classificação em ordem decrescente, para fins de 
atribuição de classe e/ou aulas, conforme previsto nos artigos 23 e 24, Lei Municipal n° 
711/2002;
c) Fase III:
- Apresentação e Julgamento dos Recursos, relativos ao resultado da Ficha de 
Pontuação, bem como da Escala de Classificação, conforme previsto no artigo 24, da Lei 
Municipal nº 711/2002;
d) Fase IV:
- Divulgação da Escala de Classificação Final;
e) Fase V:
- Inscrição para o processo de remoção dos Professores interessados da Educa-
ção Infantil e do Ensnino Fundamental I;
f) Fase VI:
- Atribuição para os Professores removidos, por período;
g) Fase VII:
- Atribuição dos Professores de Atendimento Educacional Especializado, por perí-
odo
h) Fase VIII:
- Atribuição dos Professores do Ensino Fundamental I;
i) Fase IX:
- Atribuição dos Professores da Educação Infantil;
j) Fase X:
- Permuta dos Professores do Ensnino Fundamental I;;
k) Fase XI:
- Permuta dos Professores da Educação Infantil;
l) Fase XII:
- Atribuição da Unidade Escolar e classe aos Professores Substitutos I, conforme previsto 
na Lei Municipal nº 834/2005;
m) Fase XIII:
- Atribuição de aulas para Professores do Ensino Fundamental II;
n) Fase XIV:
- Atribuição do saldo de aulas que porventura se constituírem , para Professores 
do Ensino Fundamental II, conforme previsto no Art. 12 da Lei Municipal nº 711/2002;
o)  Fase XV:
- Atribuição da Unidade Escolar e classes aos Professores Substitutos II, conforme Lei 
Municipal nº 834/2005.

TÍTULO II

                                      DAS COMPETÊNCIAS

Art. 3º. Compete aos Diretores das Unidades Escolares da rede pública municipal de 
Alumínio, observados os dispositivos legais e orientações do Departamento Municipal de 
Educação, convocar o docente, titular de emprego, em exercício ou que esteja designado 
em emprego em Comissão, na área de Educação Infantil ou no Ensino Fundamental no 
Município, para se inscrever no processo de atribuição de classes e/ou aulas, na primeira 
quinzena do mês de dezembro de cada ano.

Art. 4º. Compete aos Diretores de Divisão de Educação Infantil e de Ensino Fundamental 
a atribuição de classes e/ou aulas que ocorrerá no Departamento Municipal de Educação, 
na segunda quinzena do mês de dezembro, respeitando-se a escala de classificação, 
conforme previsto nos artigos 23 e 24, da Lei Municipal nº 711/2002.

TÍTULO III
                  DAS INSCRIÇÕES
Art. 5º. Anualmente será realizada a inscrição de docentes no Processo de atribuição de 
classes e/ou aulas,
destinadas ao docente de emprego, em exercício ou que esteja designado em emprego 
em Comissão, na área de Educação Infantil ou no Ensino Fundamental no Município, que 
ocorrerá de acordo com o cronograma Anexo I deste decreto.

Parágrafo único. É vedado ao titular de emprego, cujo contrato individual de trabalho es-
teja suspenso, para tratar de interesses particulares, realizar a inscrição prevista no caput 
deste artigo, a não ser que a sua reintegração ocorra com antecedência mínima de 5 (cin-
co) dias da atribuição, conforme previsto no artigo 22, § 3º da Lei Municipal nº 711/2002.

TÍTULO IV

DA CLASSIFICAÇÃO
Art. 6º. A escala de classificação do docente deverá respeitar disposto nos artigos 24 e 25, 
da Lei Municipal nº 711/2002.

Art. 7º. São considerados campos de atualização para fins de classificação e de atribuição 
de classes e/ou aulas:
I – Classes: classes dos anos iniciais do Ensino Fundamental e da Educação 
Infantil;
II – Aulas: das disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, 
Ciências, Arte, Língua Inglesa, Educação Física, Informática e Música.
§ 1°. A disciplina de Língua Portuguesa subdivide-se em aulas LIPT (Leitura, Interpretação 
e Produção de Texto) e Gramática, atribuídas tais aulas, conforme Matriz Curricular do 
Ensino Fundamental homologada para o ano de 2023.

§ 2°. A disciplina de Matemática subdivide-se em aulas de Álgebra e Geometria, devendo 
ser atribuídas tais aulas, conforme Matriz Curricular homologada para o ano de 2023.

TÍTULO V
DA ATRIBUIÇÃO INICIAL DE CLASSES E/OU AULAS

Art. 8º. Para fins de atribuição de classes e/ ou aulas, os docentes do mesmo campo de 
atuação serão classificados em ordem decrescente, observada a ordem de preferência, 
conforme previsto no artigo 24, da Lei Municipal 711/2002.

I - Professores estáveis oriundos da Prefeitura Municipal de Mairinque, que por 
força da Sucessão Trabalhista, ficaram fazendo parte do quadro de empregos C.L.T. da 
Prefeitura Municipal de Alumínio, conforme previsto no Anexo III, da Lei Municipal nº 03 de 
28/01/1993;
II - Titulares de cargo do Sistema Estadual de Educação, dele afastados por força 
da Municipalização, instituída pela Lei Municipal nº 341 de 02/07/1997, que estavam atu-
ando no momento da municipalização na Unidade Escolar municipalizada;
III - Titulares de emprego, providos mediante Concurso pela Prefeitura Municipal de 
Alumínio, correspondentes aos componentes curriculares das aulas ou classes a serem 
atribuídas;
IV - Docentes admitidos em caráter temporário, até que se realize novo concurso.

§ 1º. Os professores que não tiverem a carga horária mínima de (20) vinte aulas cons-
tituída ficarão a disposição do Departamento Municipal de Educação, sem prejuízo das 
garantias legais.

§ 2º. Os professores de Educação Infantil ou Ensino Fundamental I, que não constituírem 
sala, mediante o processo de atribuição, ficarão a disposição do Departamento Municipal 
de Educação, sem prejuízo das garantias legais.

§ 3°. Após a atribuição dos docentes titulares, conforme previsto no artigo 2°, alíneas “f” e 
“g”, deste decreto, o saldo de classes gerado por impedimentos legais e temporários, du-
rante o processo inicial de atribuição, ou já concretizados anteriormente, estarão sujeitos 
à atribuição, para os professores regentes, mediante permuta, com obediência à ordem 
prevista no artigo 2°, alíneas , “i” e “j” deste decreto, e artigos 23, 24 e 25 da Lei Municipal 
nº 711/2002;

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

§ 5°. Após atribuição dos docentes titulares, conforme previsto no artigo 2°, alínea “j”, 
deste decreto, o saldo de aulas gerado por impedimentos legais e temporários durante o 
processo inicial de atribuição ou já concretizados anteriormente, estarão sujeitos à atribui-
ção, com obediência à ordem prevista no artigo 2°, alínea “m” deste decreto e artigos 23, 
24 e 25 da Lei
Municipal nº 711/2002.

Art. 9º. Para fins da atribuição de classe e/ou aulas o docente titular de cargo deverá:

I – Declarar, no ato da atribuição, que acumula compativelmente ou não acumula, 
cargo/função, sob pena de responsabilidade;
II – Apresentar ao Departamento Municipal de Educação, as declarações oficiais e 
atualizadas de horário e local de trabalho dos cargos ou funções, incluindo HTPC, a fim de 
se comprovar a compatibilidade de horários, na primeira quinzena do ano letivo de 2023.

Parágrafo único. Ocorrendo ou persistindo a incompatibilidade de horários, o docente 
titular de emprego em situação de acúmulo deverá optar por um dos cargos.
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5Art. 10. Os docentes que se encontrem em situação de licença ou afastamento do exer-
cício de seu cargo, pelo INSS, exceto os que se encontrem oficialmente readaptados, 
participarão normalmente do processo de atribuição.

§ 1°. Caso o docente não compareça, e nem se faça representar no período de inscri-
ção, o Diretor de unidade escolar deverá remeter sua inscrição à Diretoria do Departa-
mento Municipal de Educação, conforme previsto no artigo 22, § 2°, da Lei Municipal n° 
711/2002.

§ 2º. O docente que não comparecer ou não se fizer representar, no momento da atribui-
ção de classes e/ou aulas, terá sua atribuição remetida ao Departamento Municipal de 
Educação que fará a atribuição de forma compulsória, após concluído o Processo Inicial.

Art. 11. Uma vez assumida, “FICA VEDADO AO DOCENTE A DESISTÊNCIA DE PAR-
TE DA CARGA HORÁRIA” de aulas que lhe foi atribuída, a não ser em caso de assumir 
cargas horárias incompatíveis, em outro cargo público, em regime de acumulação, em 
conformidade com legislação pertinente.

Art. 12. A Atribuição de aulas das disciplinas do Curso de Educação de Jovens e Adultos 
– EJA, será efetuada juntamente com as aulas do ensino regular, no processo inicial e, 
durante o ano, respeitados os regulamentos específicos, quando houver, e observando-se 
os mesmos critérios de habilitação e de qualificação docente.

§ 1º. A atribuição de aulas da Educação de Jovens e Adultos – EJA – terá validade 
semestral, considerando-se como término do primeiro semestre, o primeiro dia letivo, do 
segundo semestre do Curso;

§ 2º. A atribuição de que trata o parágrafo anterior, para o segundo semestre, deverá 
ser efetuada nos moldes deste decreto, sendo considerada para os efeitos legais, como 
atribuição do processo inicial;

Art. 13. Para os professores de “Atendimento Educacional Especializado”, a atribuição 
será com base nas necessidades de atendimento nas Unidades Escolares, conforme 
demanda de atendimento estipulada pela Diretora de Divisão de Educação Especial;

TÍTULO VI

SEÇÃO II – DA PERMUTA CONVENCIONAL

Art. 14. Após o processo inicial de atribuição, poderá ocorrer permuta de classe, para os 
professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, que será validada a partir da 
assinatura de “Termo de Permuta”;

§ 1°. As classes disponíveis para permuta serão divulgadas, no dia em que for ocorrer a 
permuta, conforme Anexo I deste decreto;

§ 2º. A permuta realizar-se-á a nível municipal, obedecendo a escala de classificação, 
prevista nos artigos 22 a 27 da Lei Municipal n° 711/2002;

§ 3º. O Professor que for contemplado, no processo de permuta, com classe em substitui-
ção, terá seu retorno garantido na “Unidade Escolar de escolha”, ao término do ano letivo;
§ 4º. É vedado ao permutante declinar da permuta efetivada durante o ano letivo;

§ 5º. Para concorrer ao processo de permuta, o professor deverá estar presente, sendo 
vedada sua representação por procuração;

§ 6º. O Professor que conseguir êxito na permuta deverá participar regularmente das 
HTPC’s, promovidas pelas Unidades Escolares para qual foi permutado;

§ 7°. Cessada a permuta, por retorno do titular para as suas funções de origem, o docente 
permutado deverá retornar, imediatamente, para sua unidade escolar e/ou classe atribuída 
no processo inicial.

TÍTULO VII

DA CONSTITUIÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOCENTE

Art. 15. Os ocupantes de empregos docentes ficam sujeitos as jornadas de trabalho pre-
vistas nos artigos 10, 11 e 12 da Lei Municipal nº 711/2002.

§ 1º Os docentes deverão indicar todas as classes e/ou aulas disponíveis por período na 
mesma Unidade Escolar em seu campo de atuação/disciplina por ordem de preferência, 
salvo o docente que comprove  com documentos acúmulo de cargos até a data de atribui-
ção, poderá compor sua jornada em dois períodos e/ou Unidade Escolar; 
§ 2º Os docentes que se encontram afastados ou em exercício de função de confiança e 
cargo em comissão junto à Diretoria Municipal da Educação deverão seguir as mesmas 
orientações;
§ 3º O docente que não indicar todas as classes e/ou aulas do seu campo de atuação/dis-
ciplina, o sistema  fará as indicações automáticas por ordem de turmas. 

TÍTULO VIII

DA ATRIBUIÇÃO INICIAL DE CLASSES E/OU AULAS DURANTE O ANO

Art. 16. A atribuição de classes e/ou aulas, durante o ano, deverá ocorrer da seguinte 
forma:

I – As sessões de atribuição de classes e/ou aulas, deverão ser sempre divulga-
das no prazo de 24 horas, contadas da constatação da existência de classes e /ou aulas 
disponíveis a serem oferecidas;

II – Nas sessões de atribuição de classes e/ou aulas, o docente deverá apresentar 
declaração oficial de seu horário de trabalho, inclusive, com as horas de trabalho pedagó-
gico, contendo a distribuição das aulas pelos turnos diários e pelos dias da semana.

§ 1º. O docente que não comparecer ou não se comunicar com a Unidade Escolar, no 
primeiro dia útil subsequente ao da atribuição, será considerado desistente e perderá a 
classe e as aulas, ficando impedido de concorrer à nova atribuição no decorrer do ano.

§ 2º. Fica expressamente vedada a atribuição de classe e/ou aulas, a partir de 1º de janei-
ro do ano em curso, exceto se em caráter excepcional, por força de lei, a ser decidido pelo 
Departamento Municipal de Educação.

Art. 17. As classes e/ou aulas a serem atribuídas, deverão constar de documento padrão, 
devidamente preenchido e assinado pelo professor e pelo Diretor da Unidade Escolar, em 
2 (duas) vias, nele constando o visto confere dos responsáveis pela Atribuição.

TÍTULO IX

DA SUBSTITUIÇÃO

Art. 18. Para as classes e/ou aulas cujos professores apresentem impedimentos legais e 
temporários, observados os requisitos legais, haverá substituição durante o impedimento 
legal e temporário dos docentes, conforme previsto no artigo 20, § 2º da Lei Municipal nº 
711/2002 e artigo 2° deste decreto.

§ 1º. O candidato aprovado no Processo Seletivo, para contratação temporária, será des-
classificado se declinar da escolha no ato da atribuição.

I – Se por qualquer motivo não previsto neste decreto, o docente desistir do período 
atribuído ou tiver sua atribuição anulada, em decorrência de atos irregulares, por parte 
do interessado, ficará impedido de participar de nova atribuição, durante o ano em que 
ocorreu a desistência, inclusive, para ministrar aulas eventuais.

§ 2º. As classes e/ou aulas em substituição, somente poderão ser atribuídas a docente 
que venha efetivamente assumi-las e/ou ministrá-las, sendo, expressamente, vedada a 
atribuição de substituições sequenciais.

§ 3º. O docente que tiver atribuída classes e/ou aulas em substituição, perderá auto-
maticamente a atribuição efetivada, em caso de retorno do titular da classe e/ou aulas, 
retornando, se for o caso, para sua função de origem.

TÍTULO X

DA SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL
Art. 19. Encerrado o processo inicial, poderá ser aberta a inscrição do Processo Seletivo, 
para o cadastramento de docentes e candidatos à contratação temporária, a fim de partici-
parem do processo de atribuição no decorrer do ano letivo, conforme previsto no artigo 20 
da Lei Municipal nº 711/2002 e Lei Municipal 1.132/2009.

§ 1º. O período de cadastramento poderá ser reaberto, a qualquer tempo, no decorrer 
do ano letivo, para atender a ocasionais necessidades das unidades escolares, da rede 
pública municipal de ensino.

§ 2º. Os docentes e candidatos cadastrados nos termos deste artigo, serão classificados 
de acordo com a pontuação obtida na prova, dentro do campo de atuação, sem prejuízo 
da análise de outros elementos previstos no Edital do Processo Seletivo.

Art. 20. O candidato será chamado seguindo a classificação geral do Processo Seletivo, 
de acordo com o campo de atuação.

§ 1º. Dado o caráter emergencial da substituição eventual, o candidato deverá dar a res-
posta no momento do chamamento.

§ 2º. Não sendo localizado o candidato, ou em não havendo interesse, por parte do do-
cente, o Diretor da Unidade Escolar seguirá a classificação geral.

§ 3º. É reservado ao Diretor da Unidade Escolar, o direito de atribuir eventualmente, clas-
ses e/ou aulas ao primeiro candidato que se dispuser a atender à solicitação.

§ 4º. A cada nova substituição eventual, o Diretor da Unidade Escolar reiniciará a chama-
da, reportando-se ao início da classificação geral.
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TÍTULO XI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 21. A atribuição de classes e/ou aulas poderá ser realizada por procuração para fins 
específicos a terceiros, exceto na hipótese prevista nos artigos 16 e 17 deste Decreto, no 
qual a representação é vedada.

Parágrafo único. A procuração deverá ser apresentada em via original, ficando retida no 
ato da atribuição.

Art. 22. É assegurado ao docente titular de emprego, em licença maternidade ou acidente 
de trabalho, participar da atribuição de classes e/ou aulas, devendo assumir as classes e/
ou aulas atribuídas quando do término do afastamento.

Parágrafo único. Os docentes titulares de emprego readaptados cumprirão a jornada de 
trabalho do momento da readaptação, sendo que somente receberão os benefícios cons-
tantes na legislação vigente, quando for cessada a readaptação e na efetiva assunção do 
exercício nas funções originais do cargo.

Art. 23. O docente que faltar, injustificadamente, durante 30 (trinta) dias sucessivos, 
computados todos os dias da semana, será exonerado ou dispensado, ficando impedido 
de concorrer a nova atribuição durante o ano letivo, nos termos do artigo 482, inciso “i” da 
CLT.

Art. 24. Para os fins do estabelecido neste decreto, consideram-se afastamentos legais, o 
previsto no artigo 21 da Lei Municipal nº 711/2002 e na Consolidação das Leis Trabalhis-
tas (CLT).

TÍTULO XII

DAS DISPOSIÇÕES  FINAIS

Art. 25. Para garantir a qualidade do atendimento do trabalho desenvolvido na unidade 
escolar, em caso de necessidade, mediante justificativa do Diretor da Unidade Escolar, 
em caráter excepcional e até que se perdure a necessidade, após a análise do Diretor de 
Divisão e aprovação do Diretor do Departamento Municipal de Educação, serão atribuídas 
Turmas de Horário Especial de Trabalho, com horas/aulas, a serem definidas de acordo 
com a peculiaridade do caso.
Parágrafo Único – A movimentação, decorrente de cada atribuição, deverá ser encami-
nhada ao Departamento Municipal de Educação e informadas as Unidades Escolares, por 
meio de documento oficial interno.

Art. 26. Os prazos para interposição e julgamento dos recursos, referentes ao Processo de 
atribuição de classes e/ou aulas são os previstos no cronograma, Anexo I, deste decreto.

Parágrafo único. Os recursos referentes ao Processo de atribuição de classes e/ou aulas 
não terão efeito suspensivo nem retroativo.

Art. 27. Os casos omissos serão decididos pela Comissão formada pelos Diretores de 
Divisão e Diretores das Unidades Escolares.

Art. 28. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO,  28   de  novembro de 2022.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

ANGELA MARIA TISEO CLETO
Diretora do Departamento Municipal de Educação 
Registrado Publicado na Prefeitura em 28/11/2022

D E C R E T O  Nº 2.284, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADO 
PELA LEI Nº 2.242/2022 .

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

D E C R E T A :.

Art.1º-Fica aberto na Contadoria Municipal, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 
120.000,00 (cento e vinte mil reais), para suplementar as seguintes dotações do orçamen-
to vigente: 

02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.14.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO BASICA 
02.14.01 – DIRETORIA E DEPENDENCIAS  

Atividade: 10.301.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Elemento de Despesa –3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
  
Ficha nº 249.................................................................................................................R$ 
16.900,00
    
Elemento de Despesa –3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS .DE TERC. PESSOA JURI-
DICA

Ficha n° 255.............................................................................................................. R$ 
103.100,00
  
TOTAL....................................................................................................................R$ 
120.000,00

Art. 2° O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recurso proveniente da 
redução  da seguinte dotação do orçamento vigente:

02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
 02.14.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO BASICA 
02.14.01 – DIRETORIA E DEPENDENCIAS  

Atividade: 10.301.0204.2.140 ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA NAS ESCOLAS EMENDA 
IMPOSITIVA 03/2021.
Elemento de Despesa – 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERC.– PESSOA JURI-
DICA 
   
Ficha n° 256.......................................................................................................     R$ 
120.000,00

Continuação da Decreto nº 2.284/2022 fls. 02
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO,  22 de novembro de 2022.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
LAVERIO RUSSO JUNIOR 
Diretor do Departamento Municipal de Finanças

Registrado e Publicado na Prefeitura em 22/11/2022

PORTARIA Nº 141/2022

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

CONSIDERANDO a necessidade de análise da qualidade e aprovação das amostras dos 
produtos relacionados ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 27/2022, Proces-
so nº 46/2022 – Objeto: Fornecimento de sacos plásticos de lixo; 
 
 R E S O L V E :

Art. 1º - CONSTITUIR Comissão para avaliação de qualidade e aprovação das amostras 
dos produtos relacionados ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 27/2022, Pro-
cesso nº 46/2022 – Objeto: Fornecimento de sacos plásticos de lixo, como segue a saber:

 Presidente:   VANESSA PEREIRA DASILVA
Membros:  ROSELI DE OLIVEIRA FREITAS
 SILVIO ZANETTI BRAGA
 PATRICIA VALENTIM DOS SANTOS
 LEANDRO MARCIO SOARES
 FERNANDO KITAGAWA
 JOSÉ CARLOS REIS
 MARLENE DE SOUZA TIBURCIO TISEO

Art. 2º - O desempenho das atribuições da Comissão ora nomeada será considerado de 
relevante serviço público.
                            
Art. 3º - Cumpra-se. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 05 de outubro de 2022.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Prefeitura em 05/10/2022

PORTARIASPORTARIAS



Alumínio, 30 de Novembro de 2022                       Edição nº 22  - Ano XIII

7PORTARIA Nº 141/2022

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

CONSIDERANDO a necessidade de análise da qualidade e aprovação das amostras dos 
produtos relacionados ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 27/2022, Proces-
so nº 46/2022 – Objeto: Fornecimento de sacos plásticos de lixo; 
 
 R E S O L V E :

Art. 1º - CONSTITUIR Comissão para avaliação de qualidade e aprovação das amostras 
dos produtos relacionados ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 27/2022, Pro-
cesso nº 46/2022 – Objeto: Fornecimento de sacos plásticos de lixo, como segue a saber:

 Presidente:   VANESSA PEREIRA DASILVA
Membros: ROSELI DE OLIVEIRA FREITAS
 SILVIO ZANETTI BRAGA
 PATRICIA VALENTIM DOS SANTOS
 LEANDRO MARCIO SOARES
 FERNANDO KITAGAWA
 JOSÉ CARLOS REIS
 MARLENE DE SOUZA TIBURCIO TISEO

Art. 2º - O desempenho das atribuições da Comissão ora nomeada será considerado de 
relevante serviço público.
                            
Art. 3º - Cumpra-se. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 05 de outubro de 2022.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Prefeitura em 05/10/2022

PORTARIA Nº 141/2022

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

CONSIDERANDO a necessidade de análise da qualidade e aprovação das amostras dos 
produtos relacionados ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 27/2022, Proces-
so nº 46/2022 – Objeto: Fornecimento de sacos plásticos de lixo; 
 
 R E S O L V E :

Art. 1º - CONSTITUIR Comissão para avaliação de qualidade e aprovação das amostras 
dos produtos relacionados ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 27/2022, Pro-
cesso nº 46/2022 – Objeto: Fornecimento de sacos plásticos de lixo, como segue a saber:

 Presidente:   VANESSA PEREIRA DASILVA
Membros:  ROSELI DE OLIVEIRA FREITAS
 SILVIO ZANETTI BRAGA
 PATRICIA VALENTIM DOS SANTOS
 LEANDRO MARCIO SOARES
 FERNANDO KITAGAWA
 JOSÉ CARLOS REIS
 MARLENE DE SOUZA TIBURCIO TISEO

Art. 2º - O desempenho das atribuições da Comissão ora nomeada será considerado de 
relevante serviço público.
                            
Art. 3º - Cumpra-se. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 05 de outubro de 2022.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Prefeitura em 05/10/2022

PORTARIA Nº 141/2022

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

CONSIDERANDO a necessidade de análise da qualidade e aprovação das amostras dos 
produtos relacionados ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 27/2022, Proces-
so nº 46/2022 – Objeto: Fornecimento de sacos plásticos de lixo; 

 R E S O L V E :

Art. 1º - CONSTITUIR Comissão para avaliação de qualidade e aprovação das amostras 
dos produtos relacionados ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 27/2022, Pro-
cesso nº 46/2022 – Objeto: Fornecimento de sacos plásticos de lixo, como segue a saber:

 Presidente:   VANESSA PEREIRA DASILVA
Membros:  ROSELI DE OLIVEIRA FREITAS
 SILVIO ZANETTI BRAGA
 PATRICIA VALENTIM DOS SANTOS
 LEANDRO MARCIO SOARES
 FERNANDO KITAGAWA
 JOSÉ CARLOS REIS
 MARLENE DE SOUZA TIBURCIO TISEO

Art. 2º - O desempenho das atribuições da Comissão ora nomeada será considerado de 
relevante serviço público.
                            
Art. 3º - Cumpra-se. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 05 de outubro de 2022.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Prefeitura em 05/10/2022

PORTARIA Nº 141/2022

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

CONSIDERANDO a necessidade de análise da qualidade e aprovação das amostras dos 
produtos relacionados ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 27/2022, Proces-
so nº 46/2022 – Objeto: Fornecimento de sacos plásticos de lixo; 
 
 R E S O L V E :

Art. 1º - CONSTITUIR Comissão para avaliação de qualidade e aprovação das amostras 
dos produtos relacionados ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 27/2022, Pro-
cesso nº 46/2022 – Objeto: Fornecimento de sacos plásticos de lixo, como segue a saber:

 Presidente:   VANESSA PEREIRA DASILVA
Membros:  ROSELI DE OLIVEIRA FREITAS
 SILVIO ZANETTI BRAGA
 PATRICIA VALENTIM DOS SANTOS
 LEANDRO MARCIO SOARES
 FERNANDO KITAGAWA
 JOSÉ CARLOS REIS
 MARLENE DE SOUZA TIBURCIO TISEO

Art. 2º - O desempenho das atribuições da Comissão ora nomeada será considerado de 
relevante serviço público.
                            
Art. 3º - Cumpra-se. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 05 de outubro de 2022.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Prefeitura em 05/10/2022

PORTARIA Nº 141/2022

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

CONSIDERANDO a necessidade de análise da qualidade e aprovação das amostras dos 
produtos relacionados ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 27/2022, Proces-
so nº 46/2022 – Objeto: Fornecimento de sacos plásticos de lixo; 
 
 R E S O L V E :

Art. 1º - CONSTITUIR Comissão para avaliação de qualidade e aprovação das amostras 
dos produtos relacionados ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 27/2022, Pro-
cesso nº 46/2022 – Objeto: Fornecimento de sacos plásticos de lixo, como segue a saber:

 Presidente:   VANESSA PEREIRA DASILVA
Membros:  ROSELI DE OLIVEIRA FREITAS
 SILVIO ZANETTI BRAGA
 PATRICIA VALENTIM DOS SANTOS
 LEANDRO MARCIO SOARES
 FERNANDO KITAGAWA
 JOSÉ CARLOS REIS
 MARLENE DE SOUZA TIBURCIO TISEO
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Art. 2º - O desempenho das atribuições da Comissão ora nomeada será considerado de 
relevante serviço público.
                            
Art. 3º - Cumpra-se. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 05 de outubro de 2022.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Prefeitura em 05/10/2022

EDITALEDITAL
EDITAL 
 RESULTADO DE RECURSOS CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR PROCESSO SELETIVO 
03-2022 ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO Nº 03/2021.
 

A COMISSÃO ESPECIAL constituída pela Portaria nº 139/2022, no uso das atribuições le-
gais, publica resultado dos recursos contra a classificação preliminar do Processo Seletivo 
nº 03/2022, para provimento das funções temporárias e para cadastro reserva na Área da 
Educação como segue:

– Resultado dos Recursos contra classificação inicial do Processo Seletivo nº 03/2018
NOME DO CANDIDATO             INSCRIÇÃO       CARGO                                     
RESULTADO
CAMILA LEME GOES                    033                 PSICOLOGO                                      
DEFERIDO 
Curso específicos de atuação da função de até 16hs = 3 pontos
Curso específicos de atuação da função mais de 16hs= 6 pontos
Experiência na função em órgãos públicos= 1 ponto
Total= 11 pontos

Com o Reconhecimento e deferimento do Recurso segue planilha atualizada classificação 
preliminar do Processo Seletivo nº 03/2022 de Psicólogo.
PSICOLÓGO
INSCRIÇÃO CLASSIFICAÇÃO
 NOME DATA DE NASCIMENTO CARGO PONTUAÇÃO
24 1º Aline Fernanda da Silva Pacheco 14/09/1989 Psicologia 
26
11 2º Duane Nicolau de Souza 04/08/1983 Psicologia 22
22 3º Anderson Cunha de Pinho 24/08/1989 Psicologia 20
17 4º Catia Adriano Davino 27/07/1974 Psicologia 18
12 5º Maicon Felipe de Oliveira 04/06/1991 Psicologia 16
25 6º Ítalo Rânifer Sampaio Baptista 04/12/1993 Psicologia 
16
34 7º Maríllia Elisa Brahim Silva 06/06/1999 Psicologia 16
10 8º Bruno Rafael Antunes de Souza 07/10/1987 Psicologia 
14
14 9º Naiade de Souza Araújo Nepomuceno 16/11/1989 Psico-
logia 12
15 10º Mariana Fernanda de Oliveira Prates 04/06/1991 Psico-
logia 11
21 11º Adeliel Ezeri dos Santos 13/04/1992 Psicologia 11
33 12 º Camila Lemes de Góes 05/04/1999 Psicologia 11
40 13 º Ana Laura Môra Leandro 15/07/1988 Psicologia 10
45 14 º Geise Pereira de Araújo 28/02/1989 Psicologia 9
23 15 º Ana Kelly Pedroso Mendes de Almeida 15/03/1997 Psico-
logia 6
8 16 º Maria Inez Querino Agostinho 26/10/1975 Psicologia 
3
4 17º Eliana Arruda dos Santos 25/01/1975 Psicologia 1
43 18 º Débora Maciulevicius Cleto  08/05/1985 Psicologia 
1
19 19º Tamara Botechia Bonaparte 03/01/1988 Psicologia 
1
46 20 º Mariane de Almeida Silva 16/04/1994 Psicologia 1
6 21 º Ana Laura Costa dos Anjos  28/01/1999 Psicologia 
1

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 29 de novembro de 2022.

GRAZIELA APARECIDA DE MORAES
Presidente da Comissão Especial de Processo Seletivo Simplificado

A COMISSÃO ESPECIAL CONSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 139/2022 torna público a 
seguinte ERRATA:ANEXO III DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 03/2022

ONDE SE LÊ:
Julgamento do Recurso pelo Prefeito e Aplicação do
critério de desempate 29/11/2022

LEIA-SE:
Julgamento do Recurso pela Comissão Especial 29/11/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 29 de novembro de 2022.
GRAZIELA APARECIDA DE MORAES
Presidente da Comissão Especial de Processo Seletivo Simplificado

                                      L E I Nº 2.243, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLE-
MENTAR.

ANTONIO PIASSENTINI, 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 o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal, Crédito                         
Adicional Suplementar no valor de R$ 45.553,77 (quarenta e cinco mil e quinhentos e 
cinquenta e três reais e setenta e sete centavos), para suplementar as seguintes dotações 
do orçamento vigente: 

02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.14.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO BASICA 
02.14.02  – DIRETORIA E DEPENDENCIAS  

Atividade: 10.301.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
Elemento de Despesa –3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
Ficha nº 249.................................................................................................................R$ 
16.990,00
 
Atividade: 10.301.0204.1.004 – EQUIPAMENTO MOBILIARIO
Elemento de Despesa –4.4.90.52.00 – EQUIP. MATERIAL PERMANENTE 
Ficha n° 260................................................................................................................ R$ 
8.563,77
  
02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.14.03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  PRONTO ATENDIMENTO 
02.14.03 – DIRETORIA E DEPENDENCIAS  

Atividade: 10.302.0204.1.004 – EQUIPAMENTO MOBILIARIO
Elemento de Despesa –4.4.90.52.00 – EQUIP. MATERIAL PERMANENTE 
Ficha n° 271................................................................................................................ R$ 
20.000,00

TOTAL......................................................................................................................R$ 
45.553,77

Art. 2° O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recurso proveniente da 
redução  da seguinte dotação do orçamento vigente:

02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.14.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO BASICA 
02.14.02 – DIRETORIA E DEPENDENCIAS  
Continuação da Lei nº 2.243/2022 fls. 02
Atividade: 10.301.0204.2.143  EXAME PAPANICOLAU -  EMENDA IMPOSITIVA 09/2021.
Elemento de Despesa – 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERC.– PESSOA JURI-
DICA
Ficha n° 257........................................................................................................... R$ 
20.000,00

02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.14.03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  PRONTO ATENDIMENTO 
02.14.03 – DIRETORIA E DEPENDENCIAS  

Atividade: 10.302.0204.2.142 FORNEC. DIU DISP. INTR. HORMONAL  EMENDA IMPO-
SITIVA 08/2021.
Elemento de Despesa – 3.3.90.30.00 – MATERIAL CONSUMO   
Ficha n° 267................................................................................................................R$ 
25.553,77

TOTAL......................................................................................................................R$ 
45.553,77

LEISLEIS
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO,  22 de novembro de 2022.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

LAVERIO RUSSO JUNIOR 
Diretor do Departamento Municipal de Finanças

Registrada e Publicada na Prefeitura em 22/11/2022

L E I  Nº 2.242, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLE-
MENTAR.

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 o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal, Crédito                         
Adicional Suplementar no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), para suplemen-
tar as seguintes dotações do orçamento vigente: 

02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.14.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO BASICA 
02.14.01 – DIRETORIA E DEPENDENCIAS  

Atividade: 10.301.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Elemento de Despesa –3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
  
Ficha nº 249.................................................................................................................R$ 
16.900,00
    
Elemento de Despesa –3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS .DE TERC. PESSOA JURI-
DICA

Ficha n° 255.............................................................................................................. R$ 
103.100,00
  
TOTAL....................................................................................................................R$ 
120.000,00
Art. 2° O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recurso proveniente da 
redução  da seguinte dotação do orçamento vigente:

02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
 02.14.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO BASICA 
02.14.01 – DIRETORIA E DEPENDENCIAS  

Atividade: 10.301.0204.2.140 ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA NAS ESCOLAS EMENDA 
IMPOSITIVA 03/2021.
Elemento de Despesa – 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERC.– PESSOA JURI-
DICA 
   
Ficha n° 256.......................................................................................................     R$ 
120.000,00

Continuação da Lei nº 2.242/2022 fls. 02

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO,  22 de novembro de 2022.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

LAVERIO RUSSO JUNIOR 
Diretor do Departamento Municipal de Finanças

Registrada e Publicada na Prefeitura em 22/11/2022
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PUBLICAÇÕES OFICIAISPUBLICAÇÕES OFICIAIS
73ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 8ª LEGISLATURA
DE 21 DE NOVEMBRO 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, DJ DELCINHO E PROF. JEDIEL DE CARVALHO 
Ausente: Dr. Pretti
LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO:
Recebimento das respostas dos requerimentos nºs 300, 307, 308,309, 310,311, 312, 313 e 314 de 2022 que estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara.
Arquivamento, a pedido do Executivo, do projeto de lei nº 13/2022 que dispõe sobre a recriação do Fundo Social de Solidariedade e dá outras providências.
Recebimento do projeto de lei nº 15/2022 que dispõe sobre a recriação do Fundo Social de Solidariedade e dá outras providências.
Recebimento do projeto de lei nº 16/2022 que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar
Recebimento do projeto de lei nº 17/2022 que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar
LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES:

Recebimento do projeto de lei nº 50/2022-L que dispõe sobre denominação de logradouro público que especifica.

Recebimento dos requerimentos nºs 359 e 360 que prorrogam prazos de comissões especiais de estudos.

Recebimento dos requerimentos nºs 372 e 373 de 2022 que solicitam concessão de regime de urgência especial na tramitação dos projetos de lei nºs 16 e 17 de 2022.

Requerimentos
Requerimento nº 354/2022, de autoria do edil Paulinho Bola, requer voto de pesar pelo falecimento da jovem Graziela Albuquerque 

Requerimento nº 368/2022, de autoria do edil Adilson Baldoino, requer voto de pesar pelo falecimento da senhora Luiza Pinheiro de Oliveira.

Requerimento nº 355/2022, de autoria do edil Chico Capoeira, requer informações sobre pinturas da pista de rolamento, pintura das lombadas e demais faixas de sinalização de trânsito na Estrada Airton Senna.

Requerimento nº 356/2022, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações sobre reforma de  banheiros da praça Dario Cerioni.

Requerimento nº 357/2022, de autoria do edil Jean da Elite, requer informações sobre denúncia na rede social.

Requerimento nº 361/2022, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações sobre entupimentos de esgoto na Vila Paulo Dias.

Requerimento nº 362/2022, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações sobre horários de ônibus.

Requerimento nº 363/2022, de autoria do edil Jean da Elite, requer informações sobre vagas de estacionamento para deficientes.

Requerimento nº 364/2022, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações sobre funcionamento da farmácia municipal durante as festas do final do ano.

Requerimento nº 365/2022, de autoria dos edis Jean da Elite e Profª. Meire Barbosa, requerem informações sobre cartas-convite.

Requerimento nº 366/2022, de autoria do edil Jean da Elite, requer informações sobre o programa férias quentes.

Requerimento nº 367/2022, de autoria do edil Jean da Elite, requer informações sobre projetos do departamento de esportes.

Requerimento nº 369/2022, de autoria da edil Profª. Meire Barbosa, requer informações sobre apreciação de pedido administrativo realizado por munícipe.

Requerimento nº 370/2022, de autoria da edil Profª. Meire Barbosa, requer informações sobre licença ambiental para retirada do cascalho.

Requerimento nº 371/2022, de autoria da edil Profª. Meire Barbosa, requer informações sobre suspensão da condução para atendimento fisioterápico.

Indicações
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Indicação Nº 134/2022 ,de autoria do edil Prof. Jediel de Carvalho, solicita a reforma da ponte da pista de caminhada.

Indicação Nº 135/2022 ,de autoria do edil Jean da Elite, solicita a manutenção na rua Geraldo Sarti no Bairro Briquituba.

Indicação Nº 136/2022 ,de autoria do edil Jean da Elite, solicita a manutenção na rua Geraldo Sarti no Bairro Briquituba.

Indicação Nº 137/2022 ,de autoria do edil Jean da Elite, solicita roçada e limpeza no bairro Irema.

Indicação Nº 138/2022 ,de autoria do edil Jean da Elite, solicita limpeza de bocas de lobo na Rua Antônia Felisbina da Silva.

Indicação Nº 139/2022 ,de autoria do edil Jean da Elite, solicita manutenção asfalto na Rua José Jovino.

ORDEM DO DIA

Adiada a Redação Final do projeto de lei nº 12/2022 que estima a receita e fixa a despesa do município de Alumínio para o exercício de 2023 

Aprovada a Discussão Única do requerimento nº 372/2022.

Aprovada a Discussão Única do requerimento nº 373/2022.

Aprovada a Discussão Única do projeto de lei nº 16/2022 que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar

Aprovada a Discussão Única do projeto de lei nº 17/2022 que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar

Aprovada a Discussão Única do requerimento nº 359/2022.

Aprovada a Discussão Única do requerimento nº 360/2022.

Tribuna Livre

Senhor Aluisio Calvo

Assunto: Afetação de Acesso com a Duplicação da Rodovia

PUBLICAÇÃO OFICIAL

LEI Nº  2241/2022 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022.

(projeto de lei nº 38/2022-L, de autoria do edil DJ Delcinho, Autógrafo nº 2257 de 30/08/2022 )

DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE QUEIMADAS NO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

"O Presidente da Câmara Municipal de Alumínio, usando das atribuições que lhe são conferidas,

Faz saber que a Câmara mantém e ele, nos termos do Art. 43, §§ 5º e 7º da Lei Orgânica Municipal, promulga a seguinte Lei:"

Art. 1° - Fica expressamente proibido atear fogo em terreno ou quintal no Município de Alumínio.

§ 1º Fica proibido, sob qualquer forma, o uso do fogo para limpeza de terrenos e quintais para preparo de plantio, incineração de lixo e/ou entulho ou qualquer tipo de queimada na zona rural (expansão urbana) e 
urbana.

§ 2º Para efetiva prevenção da ocorrência de queimadas, o(s) proprietário(s) de terreno(s) que for(em) submetido(s) a processo de capinação ou limpeza, fica(m) obrigado(s) a retirar o material resultante do 
processo, às suas expensas, sem prejuízo ao erário público.

§ 3º Fica proibido o depósito dos resíduos da roçada nas áreas de passagem pública – corredores, calçadas ou travessas, sob pena de multa, conforme artigo 3º desta lei.

Art. 2°   - O(s) proprietário(s) ou ocupante(s) do terreno será (ão) responsabilizado (s) pelo incêndio causado, exceto por modalidade culposa ou involuntária. 

§ 1º O(s) proprietário(s) ou ocupante(s) de terreno(s) residencial (is), com edificação ou não, com dimensões máximas de 500 m2 (quinhentos metros quadrados), na área urbana ou de expansão urbana, deve 
mantê-los limpos, capinados e livres de materiais potencialmente combustíveis, de forma a não permitir sequer que outrem lhe ateie fogo, mesmo que de forma acidental ou involuntária, sob pena de multa, 
conforme Art. 3º, inciso IV.

§ 2º Toda pessoa física ou jurídica que, de qualquer forma, praticar através do fogo, ação lesiva ao meio ambiente, em sua propriedade ou de outrem, se sujeitará às penalidades previstas nesta lei.

§ 3º Se a infração for cometida por menores ou incapazes, assim considerados pela legislação brasileira, responderão pelas penalidades de multa, os pais ou responsáveis legais.

Art.3º - Ao(s) infrator(es), a(s) disposições desta Lei serão aplicadas as seguintes penalidades:

I – Multa de 60 (sessenta) UFIRMAs por metro quadrado da área queimada particular.

II – Multa de 150 (cento e cinquenta) UFIRMAs por metro quadrado de área queimada, no caso de reincidência.

III – Multa de 700 (setecentas) UFIRMAs por metro quadrado de área queimada, no caso de APP – Área de Preservação Permanente.

IV- Multa de 150 (cento e cinquenta) UFIRMAs caso o proprietário não mantenha seu terreno limpo e capinado e livre dos riscos de queimadas, conforme §1º do Art. 2ª. 
 
§1º - O prazo para pagamento da multa será estabelecido em 5 (cinco) meses a partir da data do registro da infração.

§2º - A multa não paga dentro do prazo estabelecido, será inscrita na dívida ativa e executada.

Art. 4º   - Além da multa, prevista artigo 3º, serão os infratores obrigados à reparação dos danos ambientais decorrentes do evento.

Parágrafo Único: A recusa na reparação dos danos ambientais ou o não atendimento à convocação nesse sentido, gerará nova multa equivalente ao dobro da aplicada, conforme previsto no Art. 3º. 

Art. 5º   O(A) infrator(a) ou seu representante legal poderá exercer seu direito de defesa junto ao Departamento Municipal de Meio Ambiente, por meio de recurso escrito, no prazo de 15 dias a contar da data do 
auto de infração.

Art. 6º    - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 11 de Novembro de 2022.
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Rivera
Presidente

Registrada e publicada 
Na Câmara em 11/11/2022.

Roberto Gaspar Oliveira
Diretor Legislativo- Administrativo

74ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 8ª LEGISLATURA
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2022 ÀS 18:00 HORAS 
PRESIDENTE: RIVERA
VICE-PRESIDENTE: CHICO CAPOEIRA
SECRETÁRIOS: Profª. MEIRE BARBOSA, JEAN DA ELITE 
VEREADORES PRESENTES: PAULINHO BOLA, DR.PRETTI, DJ DELCINHO E PROF. JEDIEL DE CARVALHO 
AUSENTE:  ADILSON BALDOINO
LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO:
recebimento das respostas dos requerimentos nºs 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324 e 325 de 2022 que estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara.

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES:

Recebimento da moção nº 23/2022

Recebimento da moção nº 24/2022

Recebimento da moção nº 25/2022

Recebimento do projeto de decreto legislativo nº 03/2022.

Requerimentos

Requerimento nº 375/2022, de autoria do edil Jean da Elite, requer informações sobre falta de medicamentos básicos na farmácia.

Requerimento nº 376/2022, de autoria do edil Jean da Elite, requer informações sobre projetos do departamento de esportes.

Requerimento nº 377/2022, de autoria do edil Jean da Elite, requer informações sobre adaptação dos ônibus e pontos de ônibus para pessoas com deficiência.

Indicações

Indicação Nº 140/2022 ,de autoria do edil Jean da Elite, solicita verificação os bueiros da rua dos Pinheiros no Jardim Olidel.

ORDEM DO DIA

Aprovada a Redação Final do projeto de lei nº 12/2022 que estima a receita e fixa a despesa do município de Alumínio para o exercício de 2023 

Adiada a Discussão Única do projeto de lei nº 15/2022 que dispõe sobre a recriação do Fundo Social de Solidariedade e dá outras providências.

Aprovada a Discussão Única do projeto de lei nº 50/2022-L que dispõe sobre denominação de logradouro público que especifica

Aprovada a Discussão Única do PROJETO DE RESOLUÇÃO nº 08/2022 que DISPÕE SOBRE A DEVOLUÇÃO ANTECIPADA DO DUODÉCIMO AOS COFRES DO PODER EXECU-
TIVO 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


