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DECRETOSDECRETOS
DECRETO Nº 2.288, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2022.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO QUADRIÊNIO 2022-
2026 ESCOLAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS -

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

 D E C R E T A:

Art. 1º       Fica constituído o Conselho de Alimentação Escolar, conforme o disposto na Lei 
nº 324, de 24/02/97, alterado pela Lei nº 1.428, de 02/12/2010, para o quadriênio 2022-
2026, conforme abaixo:

I –         Dois representantes do Poder Executivo
 
ANA SÍLVIA PEREIRA MIRANDA – Titular
NELSON MALTA GONÇALVES – Suplente
 
II           Quatro representantes dentre docentes, discentes e ou trabalhadores da Educa-
ção:
 
MÁRCIA REGINA DE CUNHA SOUZA – Titular
ROSEMERI RAMOS FIRMINO DE OLIVEIRA – Suplente

KÁTIA CONSTANTE MUNIZ – Titular
MARIA FERNANDA RISI TARABORELI –Suplente
 
III-       Quatro representantes de pais de alunos:
 
PATRÍCIA VALENTIM DOS SANTOS –Titular
CRISTIANE BOAVENTURA DE ARAÚJO – Suplente

ALINE CRISTINA DE CAMARGO – Titular
BIANCA CRISTINE RODRIGUES – Suplente
 
IV-     Quatro representantes eleitos pelas sociedades civis:
 
FRANCISCO CARLOS TISEO FILHO – Titular
CLÁUDIO JOSÉ DE MORAES – Suplente

JOSÉ FRANCISCO DA SILVA – Titular
ANDRÉIA OLIVEIRA DOS SANTOS – Suplente

§ 1º A nomeação dos membros efetivos e dos suplentes será feito por decreto do Prefeito 
com mandato de 04 anos, podendo ser reconduzidos de acordo com a indicação dos seus 
respectivos segmentos. 

§ 2º A eleição do Presidente e do Vice Presidente, escolhidos com a presença de pelo me-
nos 2/3 dos conselheiros titulares. A escolha deverá recair sobre os titulares do segmento 
de pais, professores ou sociedade civil.
 

§ 3º Os membros titulares do inciso II deste artigo, poderão ter como suplentes qualquer 
um dos segmentos citados no referido inciso.
 

§ 4º O exercício do mandato de conselheiro do CAE é considerado serviço público rele-
vante e não será remunerado.
 
§ 5º Ficará extinto o mandato do membro que deixar de comparecer, sem justificativa, por 

2(duas) reuniões consecutivas do Conselho ou por 4 (quatro) reuniões alternadas.
 
§ 6º No caso de ocorrência de vaga, o novo membro designado deverá completar o man-
dato.
 
§ 7º O Conselho de Alimentação Escolar reunir-se-á, ordinariamente, com a presença de 
pelo menos metade de seus membros, uma vez por mês e extraordinariamente quando 
convocado pelo seu Presidente, mediante solicitação de pelo menos um terço de seus 
membros efetivos.
 
§ 8º Declarado extinto o mandato, o Presidente do Conselho oficiará ao Prefeito Municipal 
para que proceda ao preenchimento da vaga.
 
Art. 2º       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 e Publicado na Prefeitura em  28/11/2022.

DECRETO  N.º 2.289, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022.

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO NOVO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNI-
CÍPIO DE ALUMÍNIO.

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e especialmente as disposições do Artigo 8º, inciso VII, da Lei 
1.129, de 09 de dezembro de 2008 e Resolução nº 07, de 08 de dezembro de 2022 do 
CMDHCA;

D E C R E T A:
 

Art. 1º-  O presente Regimento Interno, constante do Anexo I deste decreto, regulamenta 
as atividades e atribuições do Conselho Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do 
Adolescente, criado pela Lei nº 1.129/08 e Resolução nº 07, de 08 de dezembro de 2022 
do CMDHCA.

Art. 2º -      Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3 -   Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 12 de dezembro de 2022.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

SARA REGINA DE SOUZA LIMA
Diretora do Departamento Municipal de Desenvolvimento Social

Registrado e Publicado na Prefeitura em 12/12/2022
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representantes do Poder Público e 04 (quatro) representantes da Sociedade Civil organi-
zada, na seguinte conformidade:
I – Representantes do Poder Público, a seguir especifi cados:
a – Departamento Municipal de Desenvolvimento Social: 01 (um) membro titular e 01 (um) 
membro suplente;

b – Departamento Municipal de Educação: 01 (um) membro titular e 01 (um) membro 
suplente; 

c - Departamento Municipal de Saúde: 01 (um) membro titular e 01 (um) membro suplente;

d – Departamento Municipal de Finanças: 01 (um) membro titular e 01 (um) membro 
suplente.

II – Representantes de entidades não governamentais representativas da Socieda-
de Civil Organizada, sindicatos, entidades sociais, organizações profi ssionais, entidades 
representativas do pensamento cientifi co, religioso e fi losófi co e outros nessa linha, tais 
como movimentos sociais:
a - 04 (quatro) membros titulares;   b - 04 (quatro) membros suplentes.
§ 1º. Os membros conselheiros representantes do Poder Público e os membros não go-
vernamentais serão nomeados pelo Prefeito Municipal em exercício, conforme previsto no 
artigo 7º, §§ 1º e 8º da Lei Municipal 1780/2015.
§ 2º. Os representantes de organizações da sociedade civil serão escolhidos pelo voto 
das entidades e dos movimentos representativos da sociedade, devendo ser cumpridas 
as formalidades e requisitos previstas no art. 7º, inciso II e §§ 3º, 4º, 5º, 6º e 7º da Lei 
Municipal 1.780/2015.
Art. 3º. São impedidos de compor o Conselho Municipal dos Direitos Humanos da Criança 
e do Adolescente, no âmbito do seu funcionamento:
a – Conselhos de políticas públicas; 
b – Representantes de órgão de outras esferas governamentais; 
c – Conselheiros Tutelares no exercício da função;

d - A autoridade do Poder Judiciário, legislativo e o representante do Ministério Público e 
da Defensoria Pública, com atuação no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
ou em exercício na Comarca, foro regional, Distrital ou Federal, conforme previsto no 
artigo 12 da Lei Municipal 1.780/2015.

Art. 4º. O Mandato dos Conselheiros representantes da sociedade civil e governamentais 
exercerão mandato de dois anos, sendo vedada a recondução automática, conforme pre-
visto no art. 7º, § 19 da Lei Municipal 1.780/2015.
I - Perderá o mandato o membro do Conselho Municipal dos Direitos Huma-
nos da Criança e do Adolescente quando:
a – For constatada a reiteração de 03 (três) faltas consecutivas ou 05 (cinco) alterna-
das no período de 01 (um) ano às sessões deliberativas do Conselho Municipal dos 
Direitos Humanos da Criança e do Adolescente;

b – For determinado, em procedimento para apuração de irregularidade em entidade de 
atendimento conforme os artigos 191 a 193, da Lei Federal nº 8.069/90, a suspensão 
cautelar dos dirigentes da entidade, conforme art. 191, parágrafo único e art. 91 alínea "d" 
da Lei Federal nº 8.069/90.
II - A cassação do mandato dos membros do Conselho Municipal dos Direitos Hu-
manos da Criança e do Adolescente, em qualquer hipótese, demandará a instauração de 
procedimento administrativo específi co, no qual se garanta o contraditório e a ampla defe-
sa, sendo a decisão tomada por maioria absoluta de votos dos componentes do órgão.
§ 1º. Sendo cassado o mandato de conselheiro representante do governo, o Conselho 
Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente efetuará, no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, comunicação ao Prefeito Municipal para tomada das providências 
necessárias no sentido da imediata nomeação de novo membro, bem como apuração da 
responsabilidade administrativa do cassado.
§ 2º. Em sendo cassado o mandato de conselheiro representante da sociedade civil, o 
Conselho Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente convocará seu 
suplente para posse imediata, sem prejuízo das providencias cabíveis em relação ao 
cassado, conforme previsto no art. 10 da Lei Municipal 1.780/2015.

CAPÍTULO I
SEÇÃO I
DA CRIAÇÃO, DA COMPOSIÇÃO E DO MANDATO
Art. 1º - O Conselho Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, criado 
pela Lei Municipal 1.780/2015 é órgão deliberativo e controlador da política de atendi-
mento dos direitos humanos da criança e do adolescente, com atribuição no município de 
Alumínio, de acordo com os artigos 3º e 5º da Lei Municipal nº 1.780/2015.
Art. 2º - O Conselho Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente será 
composto por 08 (oito) membros titulares e igual número de suplentes, sendo 04 (quatro)
representantes do Poder Público e 04 (quatro) representantes da Sociedade Civil organi-
zada, na seguinte conformidade:
I – Representantes do Poder Público, a seguir especifi cados:
a – Departamento Municipal de Desenvolvimento Social: 01 (um) membro titular e 01 (um) 
membro suplente;

b – Departamento Municipal de Educação: 01 (um) membro titular e 01 (um) membro 
suplente; 

c - Departamento Municipal de Saúde: 01 (um) membro titular e 01 (um) membro suplente;

d – Departamento Municipal de Finanças: 01 (um) membro titular e 01 (um) membro 
suplente.

II – Representantes de entidades não governamentais representativas da Socieda-
de Civil Organizada, sindicatos, entidades sociais, organizações profi ssionais, entidades 
representativas do pensamento cientifi co, religioso e fi losófi co e outros nessa linha, tais 
como movimentos sociais:
a - 04 (quatro) membros titulares;   b - 04 (quatro) membros suplentes.
§ 1º. Os membros conselheiros representantes do Poder Público e os membros não go-
vernamentais serão nomeados pelo Prefeito Municipal em exercício, conforme previsto no 
artigo 7º, §§ 1º e 8º da Lei Municipal 1780/2015.
§ 2º. Os representantes de organizações da sociedade civil serão escolhidos pelo voto 
das entidades e dos movimentos representativos da sociedade, devendo ser cumpridas 
as formalidades e requisitos previstas no art. 7º, inciso II e §§ 3º, 4º, 5º, 6º e 7º da Lei 
Municipal 1.780/2015.
Art. 3º. São impedidos de compor o Conselho Municipal dos Direitos Humanos da Criança 
e do Adolescente, no âmbito do seu funcionamento:
a – Conselhos de políticas públicas; 
b – Representantes de órgão de outras esferas governamentais; 
c – Conselheiros Tutelares no exercício da função;

d - A autoridade do Poder Judiciário, legislativo e o representante do Ministério Público e 
da Defensoria Pública, com atuação no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
ou em exercício na Comarca, foro regional, Distrital ou Federal, conforme previsto no 
artigo 12 da Lei Municipal 1.780/2015.

Art. 4º. O Mandato dos Conselheiros representantes da sociedade civil e governamentais 
exercerão mandato de dois anos, sendo vedada a recondução automática, conforme pre-
visto no art. 7º, § 19 da Lei Municipal 1.780/2015.
I - Perderá o mandato o membro do Conselho Municipal dos Direitos Humanos da 
Criança e do Adolescente quando:
a – For constatada a reiteração de 03 (três) faltas consecutivas ou 05 (cinco) alternadas 
no período de 01 (um) ano às sessões deliberativas do Conselho Municipal dos Direitos 
Humanos da Criança e do Adolescente;
b – For determinado, em procedimento para apuração de irregularidade em entidade de 
atendimento conforme os artigos 191 a 193, da Lei Federal nº 8.069/90, a suspensão 
cautelar dos dirigentes da entidade, conforme art. 191, parágrafo único e art. 91 alínea "d" 
da Lei Federal nº 8.069/90.
II - A cassação do mandato dos membros do Conselho Municipal dos Direitos 

Humanos da Criança e do Adolescente, em qualquer hipótese, demandará a instaura-
ção de procedimento administrativo específi co, no qual se garanta o contraditório e a 
ampla defesa, sendo a decisão tomada por maioria absoluta de votos dos componen-
tes do órgão.
§ 1º. Sendo cassado o mandato de conselheiro representante do governo, o Con-
selho Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente efetuará, no 
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3prazo de 24 (vinte e quatro) horas, comunicação ao Prefeito Municipal para tomada das 
providências necessárias no sentido da imediata nomeação de novo membro, bem como 
apuração da responsabilidade administrativa do cassado.
§ 2º. Em sendo cassado o mandato de conselheiro representante da sociedade civil, o 
Conselho Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente convocará seu 
suplente para posse imediata, sem prejuízo das providencias cabíveis em relação ao 
cassado, conforme previsto no art. 10 da Lei Municipal 1.780/2015.

III - Será excluída do Conselho Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do 
Adolescente a entidade não-governamental que:
a – Deixar de comparecer, por intermédio de seu representante titular ou suplente a 03 
(três) reuniões consecutivas ou 05 (cinco) alternadas no período de 01 (um) ano;
b – For implicada, em procedimento para apuração de irregularidade em entidade de aten-
dimento conforme os artigos 191 a 193, da Lei Federal 8.069/90;
c – Perder por qualquer outra razão, o registro no Conselho Municipal dos Direitos Huma-
nos da Criança e do Adolescente.
Parágrafo Primeiro. Nos casos de exclusão ou renúncia de entidade não-governamental 
integrante do Conselho Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, 
será imediatamente convocada entidade classificada como suplente por número de votos 
em eleição própria, para que seja suprida a vaga existente, conforme previsto no Parágra-
fo Único do Artigo 11 da Lei Municipal 1.780/2015.
Parágrafo Segundo. A continuidade de representação da Entidade que estiver com o 
registro irregular junto ao Conselho Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Ado-
lescente, será regida por Resolução própria do órgão.

CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 5º. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adoles-
cente, conforme previsto no artigo 14 da Lei Municipal 1.780/2015:
I – Estabelecer e controlar a execução da Política Municipal dos Direitos Humanos 
da Criança e do Adolescente, zelando para que seja respeitado o princípio da prioridade 
absoluta à criança e ao adolescente, em todos os setores da administração, conforme o 
previsto no artigo 4º, caput e parágrafo único, alíneas "b", "c" e "d", combinado com os 
artigos 87, 88 e 259, parágrafo único, todos da Lei nº 8.069/90, e no artigo 227, caput, da 
Constituição Federal;
II – Promover a ampla divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem 
como, sobre a situação social, econômica, política e cultural da criança e do adolescente 
na sociedade brasileira, em especial no âmbito municipal;
III – Participar e opinar da elaboração da proposta orçamentária destinada à 
execução das políticas públicas voltadas à plena efetivação dos direitos da criança e do 
adolescente nos mais diversos setores da administração, por meio de Plano de Ações 
Plurianuais e Anuais Municipais de Atendimento à Criança e ao Adolescente, definindo 
prioridades e controlando as ações de execução no município;
IV – O Fundo Municipal, a que se refere o artigo 88, inciso IV, da Lei Federal nº 
8.069/90, será gerido pelo Poder Executivo que alocará recursos para complementar os 
programas das entidades não-governamentais. Cabe ao Conselho Municipal do Direitos 
Humanos da Criança e do Adolescente (CMDHCA), deliberar sobre a destinação dos 
recursos financeiros do FMDHCA, obedecidos os critérios previstos na Lei Federal nº 
4.320/64, Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº 101/00;
V – Controlar e fiscalizar o emprego e utilização dos recursos destinados a esse 
fundo;
Parágrafo Único. Incluindo Termos de Fomento e Termos de Colaboração, firmados entre 
a Administração Pública e as Entidades Não-Governamentais com recursos do FMDHCA.
VI – Realizar campanhas de arrecadação, visando à captação de recursos pelo 
Fundo Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, através de doações 
de pessoas físicas e jurídicas. Estabelecer prioridades de atenção à atuação e, definir a 
aplicação dos recursos públicos, especificamente os destinados ao atendimento à criança 
e ao adolescente;
VII – Solicitar as indicações para o preenchimento da função de conselheiro no caso 
de vacância;
VIII – Dar posse aos membros do Conselho Tutelar;
IX – Manifestar-se sobre conveniência e oportunidade de implementação de progra-
mas e serviços, bem como sobre a criação de entidades governamentais ou realização de 
consórcios intermunicipais;
X – Promover, nos termos do artigo 90 e 91, parágrafo único, da Lei Federal n.º 
8.069/90, o registro das entidades não-governamentais e a inscrição de programas de 
proteção e sócioeducativos desenvolvidos por entidades governamentais e não-gover-
namentais de atendimento, procedendo o seu recadastramento periódico, na forma do 
disposto no art. 16, alíneas de I e II, desta Lei;
XI – Fixar critérios de utilização, por meio de planos de aplicação das doações 
subsidiadas e demais receitas, aplicando necessariamente percentual para o incentivo ao 
acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente, órfão ou abandonado, de 
difícil colocação familiar;

XII – Deliberar o Plano Anual de Aplicação dos Recursos do Fundo Municipal dos 
Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, até o último dia útil do mês de Abril, e 
enviá-lo juntamente com o Plano Anual de Ação Municipal de Atendimento à Criança e 
ao Adolescente ao chefe do Poder Executivo municipal, para que seja inserido na 
proposta de Lei Orçamentária Anual, observados os prazos determinados na Lei 
Orgânica municipal;
XIII - Examinar e aprovar os balancetes mensais e o balanço anual do Fundo 
Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente;
XIV – Solicitar, a qualquer tempo e a seu critério, informações necessárias ao 

acompanhamento das atividades subsidiadas com recursos 
do Fundo Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do 
Adolescente;
XV - Difundir amplamente os princípios constitucionais e a política municipal, 
destinadas à proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, objetivando a 
mobilização e articulação entre as entidades governamentais e não-governamentais para 
um efetivo desenvolvimento integrado entre as partes;
XVI – Receber, analisar e encaminhar denúncias ou propostas para garantia da defe-
sa dos direitos da criança e do adolescente;
XVII – Levar ao conhecimento dos órgãos competentes, mediante representação, os 
crimes, as contravenções e as infrações que violarem interesses coletivos e ou individuais 
da criança e do adolescente;
XVIII – Organizar e realizar, a Conferência Municipal dos Direitos Humanos da Criança 
e do Adolescente e Conferência Lúdica, de acordo com as deliberações do CONDECA e 
CONANDA, visando sensibilizar e mobilizar a opinião pública no sentido da indispensável 
participação da comunidade na solução dos problemas da criança e do adolescente;
Parágrafo único. A organização e realização da Conferência prevista neste inciso, deverá 
observar o disposto nos artigos 3º, §§ 5º, 6º, 7º e 8º, 14, inciso XVIII e 20, 21, 22, 23 e 24 
da Lei Municipal. 1.780/2015.
XIX - Deliberar quanto a fixação da remuneração dos membros do Conselho Tutelar; 
XX– Regular, organizar, coordenar, acompanhar, sob a fiscalização do Ministério Público 
Estadual, todo o processo eleitoral, bem como, adotar todas as providências que julgar 
cabíveis para o processo de escolha e a posse dos membros do Conselho Tutelar;
XXI– Dar posse aos membros do Conselho Tutelar, conceder licença aos mesmos, nos 
termos do respectivo regimento, convocar os suplentes para assumirem imediatamente 
a função e declarar vago o posto por perda de mandato, nas hipóteses previstas nesta 
Lei, comunicando imediatamente o Poder Executivo, o Ministério Público e autoridade 
Judiciária;
XXII - acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária, tomando as medidas administra-
tivas e judiciais que se fizerem necessárias para assegurar que a execução do orçamento 
observe o princípio constitucional da democracia participativa e da prioridade absoluta à 
criança e ao adolescente;
XXIII articular a rede municipal de proteção dos direitos da criança e do adolescente, 
promovendo a integração operacional de todos os órgãos, autoridades, instituições e enti-
dades que atuem direta ou indiretamente no atendimento e defesa dos direitos de criança 
e adolescentes.
XXIV - Elaborar seu regimento interno e aprovar o regimento do Conselho Tutelar;
XXV– Realizar as reuniões, no mínimo, uma vez por mês, em data, horário e local a se-
rem definidos em regime interno, garantindo-se a ampla publicidade;
Parágrafo único. Todas as reuniões serão públicas, ressalvada a discussão de casos 
específicos envolvendo determinada criança, adolescente ou sua respectiva família, a 
pedido do Conselho Tutelar, Ministério Público ou Poder Judiciário;
XXVI - Realizar periodicamente, no máximo a cada 02 (dois) anos, o recadastramento das 
entidades e dos programas em execução , cerntificando-se de sua contínua adequação 
à política de atendimento dos direitos humanos da criança e do adolescente; ,(Art. 16 - 
parágrafo único)
XXVII- Fiscalizar o funcionamento e o exercício das funções dos Conselheiros Tutelares 
de modo que compatibilize o atendimento à população 24 horas por dia;
XXVIII– Instaurar sindicância e processo administrativo disciplinar no caso de denúncia ou 
para apurar a eventual falta cometida por um Conselheiro Tutelar no desempenho de suas 
funções, bem como emitir parecer conclusivo nas sindicâncias instauradas, sendo asse-
gurado o exercício do contraditório e da ampla defesa ao Conselheiro Tutelar, conforme 
dispõe o artigo 85, da Lei Municipal nº 1.780/2015.
XXIX-  Notificar ao Conselheiro Tutelar sindicado de sua decisão, conforme previsto na 
Resolução n° 170 do CONANDA de 10/12/2014 e na Lei Municipal nº 1.780/2015.
XXX - Julgar os recursos interpostos, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo, a seu crité-
rio, conferir-lhe efeito suspensivo até decisão final, conforme previsto no artigo 94, da Lei 
Municipal nº 1.780/2015.
XXXI- Aplicar as penalidades previstas no artigo 90 da Lei Municipal nº 1.780/2015.
Parágrafo único- Nos casos da decisão que importar na aplicação da penalidade de perda 
de função deverá o CMDHCA comunicar ao Prefeito para adoção das medidas administra-
tivas necessárias à sua efetivação, conforme previsto no artigo 94, § 2º da Lei Municipal 
nº 1.780/2015.

CAPÍTULO III

DOS MEMBROS DO CONSELHO
Art. 6º - São deveres dos membros do Conselho:
I - Comparecer às reuniões, justificando as faltas, por escrito, quando ocorrerem. 
II - Discutir e votar os assuntos debatidos no plenário;
III - Assinar, no livro próprio, sua presença nas reuniões a que comparecer; 
IV - Requerer inclusão na pauta de assuntos que desejar discutir;

V - Integrar as comissões para as quais for designado; VI - Proferir declaração de voto, 
quando assim o desejar;

VI- Votar e ser votado para cargos do Conselho;

VII - Não participar de eventos públicos na qualidade de representante do Conselho, 
nem emitir opiniões ou conceitos em nome deste, a menos que seja autorizado para 
tal, pelo plenário do Conselho;
VIII - Comunicar à Presidência, até 24 (vinte e quatro) horas antes das reuniões, 
sempre que possível, os casos de faltas, impedimentos, afastamentos e licença.
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§ 1º - Os conselheiros não serão remunerados;
§ 2º - Os membros titulares do Conselho serão substituídos pelos suplentes em seus 
impedimentos, afastamentos e licenças.

CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA DO CONSELHO
Art. 7º - O Conselho elegerá dentre seus membros, e por 2/3 deles, o Presidente, o Vice- 
Presidente, o 1º Secretário e o 2º Secretário, para exercerem suas funções pelo prazo de 
02  (dois) anos, permitida uma recondução ao mesmo cargo, sendo vedada recondução 
automática.
§ 1º - A eleição e posse do Presidente, do Vice e dos Secretários, dar-se-á na primeira 
reunião ordinária, após a posse.
§ 2º - No caso de vacância de qualquer dos cargos referidos no "caput", proceder-se-á a 
nova eleição de conselheiros para exercer o cargo vago no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias.
Art. 8º - O Conselho disporá de uma Secretaria Executiva, pertencente aos quadros do 
Departamento Municipal de Desenvolvimento Social, destinada ao suporte administrativo 
necessário ao seu funcionamento;
§ 1º - O cargo de Secretária Executiva será ocupado por um servidor público municipal de 
carreira, nível superior e com conhecimento na área, conforme disposto no Artigo 8º - §3º 
da Lei Municipal 1.780 de 12 de maio de 2015.
Art. 9º São competências da Secretaria Executiva: 
I - promover e praticar os atos de gestão administrativa necessários ao desempenho das 
atividades do CMDHCA; II- dar suporte técnico-operacional para o CMDHCA, com vistas a 
subsidiar as realizações das reuniões do Colegiado e o cumprimento das demais respon-
sabilidades do órgão; 
III - dar suporte técnico-operacional às Comissões e Grupos de Trabalho; 
IV - dar cumprimento aos procedimentos aplicáveis às denúncias recebidas no CMDHCA.
Art. 10º  A Secretaria Executiva terá um Secretário Executivo, com as seguintes atribui-
ções: 
I - coordenar, supervisionar, dirigir e estabelecer o plano de trabalho da Secretaria Execu-
tiva; submetendo a avaliação do 1º Secretário; 
II - propor à Presidência e ao Colegiado a forma de organização e funcionamento da 
Secretaria Executiva; 
III - levantar e sistematizar as informações que permitam ao CMDHCA tomar as decisões 
previstas em lei;
IV - coordenar as atividades técnico-administrativas de apoio ao CMDHCA; 
V - assessorar a Presidência e as Coordenações das Comissões e Grupos de Trabalho no 
cumprimento de suas atribuições e na articulação com os Conselhos Setoriais, e outros 
órgãos que tratam das demais políticas públicas;
VI - assessorar a Presidência na preparação das pautas das reuniões em conjunto com o 
1º Secretário;
VII - delegar competências de sua responsabilidade; 
VIII - secretariar as reuniões da Plenária;
IX - promover medidas necessárias ao cumprimento das decisões do CMDHCA; 
X - coordenar a sistematização a elaboração do Plano de Ação, Plano de Aplicação  e 
Relatório Anual do CMDHCA; 
XI – monitorar e apresentar mensalmente na reunião ordinária, a frequência dos conse-
lheiros,
XII - elaborar relatório anual das atividades da Secretaria Executiva; 
XIII - zelar pelo cumprimento e atualização do Regimento Interno; 
XIV - assinar certidões sobre a situação dos processos que tramitaram no CMDHCA; 
XV - assessorar o CMDHCA na articulação com os órgãos de controle interno e externo;
XVI - expedir atos internos que regulem as atividades administrativas. 
Parágrafo Único- O CMDHCA será previamente ouvido acerca da nomeação do Secretá-
rio Executivo.
SEÇÃO I
DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE
Art. 11º - São atribuições do Presidente:
I - Convocar e presidir as reuniões do Conselho;
II - Representar o Conselho em juízo ou fora dele, podendo delegar poderes; 
III  - Encaminhar propostas à apreciação e votação;
IV - Baixar os atos necessários ao exercício das tarefas administrativas, assim 
como as que resultarem de deliberação do Conselho;

V - Assinar as resoluções do Conselho;
VI - Divulgar assuntos deliberados pelo Conselho;
VII - Submeter à aprovação do Conselho à requisição, justificativa ou o recebimento 
por cessão de servidores públicos, para a formação da equipe necessária ao funciona-
mento do Conselho;
VIII -Submeter à apreciação do Conselho a programação físico-financeira das ativi-
dades;
IX -Tomar decisões de caráter urgente "ad referendum" do Conselho;
X -Exercer o voto de desempate;
XI - Exercer outras funções definidas em leis ou regulamentos; XII - Assinar a cor-
respondência oficial.

Parágrafo Único - Ao Vice-Presidente compete substituir o Presidente em suas ausências 
ou impedimentos e no caso de vacância até que o Conselho eleja o novo titular para o 

cargo.

SEÇÃO II
DOS PRIMEIRO E SEGUNDO SECRETÁRIOS
Art. 11º - São atribuições do 1º Secretário:
I - Coordenar as atividades da Secretaria Executiva;
II - Elaborar e submeter ao Presidente a pauta das reuniões; 
III - Redigir as atas das reuniões do Conselho;
IV - Providenciar a publicação das decisões e resoluções do Conselho na imprensa oficial 
do Município, sempre que necessário, por deliberação do Conselho.
Parágrafo Único - Ao 2º Secretário compete substituir o 1º Secretário em suas ausências 
ou impedimentos e no caso de vacância, até que o Conselho eleja o novo titular para o 
cargo.
SEÇÃO III 
DAS COMISSÕES
Art. 12º - O Conselho poderá constituir comissões permanentes ou transitórias, compostas 
por membros efetivos e suplentes, sob a presidência de um conselheiro.
§ 1º As comissões poderão se valer do concurso de pessoas de reconhecida competên-
cia, podendo contratar profissionais para atender as necessidades da comissão.

§ 2º - A área de abrangência, a estrutura organizacional e o funcionamento das comissões 
serão estabelecidos por resoluções aprovadas pelo Conselho.

CAPÍTULO V
DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO
Art. 13 - O CMDHCA funcionará regularmente por meio de reuniões ordinárias mensais ou 
em  caráter extraordinário, podendo de ser de forma presencial ou remota.
Art. 14 - As reuniões ordinárias do Conselho serão abertas ao público e obedecerão ao 
calendário previamente estabelecido e serão, em primeira convocação, com a presença 
mínima de 2/3 de seus integrantes e, em segunda convocação, trinta minutos após, com o 
mínimo de 1/3 dos membros.
§ 1º - As decisões do Conselho serão tomadas por maioria simples;
§ 2º - Nas deliberações em que, na primeira votação ocorrer empate, proceder-se-á ao 
segundo escrutínio, e, caso permaneça o empate, ao Presidente caberá o voto do desem-
pate.
Art. 15 - As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo Presidente do Con-
selho ou por 1/3 de seus membros, desde que haja comprovada urgência, para trato de 
assuntos deliberativos, com antecedência mínima de 24 horas, recaindo sua realização 
preferencialmente, em dia útil, exigindo o mesmo quórum estabelecido no artigo anterior.

Art. 16 - As reuniões obedecerão a seguinte ordem:
I - Instalação dos trabalhos pelo Presidente do Conselho;
 II - Leitura da ata de assuntos tratados na reunião anterior;
 III - Discussão, aprovação e assinatura da ata;
IV - Leitura, discussão e aprovação da pauta;
V - Discussão e votação dos assuntos em pauta; 
VI - Elaboração da pauta para a próxima reunião;
VII - Encerramento da reunião pelo Presidente do Conselho.
§ 1º - As votações do Conselho serão feitas por aclamação ou, a critério do Presidente ou 
a requerimento de qualquer conselheiro, por chamada nominal.
§ 2º - Por deliberação do Conselho, a votação poderá ser secreta.
Art. 17 - As sessões poderão comparecer os suplentes dos conselheiros, assistindo aos 
trabalhos do Conselho, com direito a se pronunciar e com direito a voto na ausência do 
titular.
Parágrafo Único - No caso da sociedade civil, havendo mais de uma suplente, terá direito 
a voto o suplente              melhor colocado na última eleição.
Art. 18 - As propostas a serem apresentadas durante a reunião devem ser elaboradas por 
escrito e entregues ao 1º Secretário, até 02 (dois) dias úteis antes da reunião, para fins de 
processamento e inclusão na pauta, salvo casos de prorrogação de prazo admitido pela 
Presidência.

CAPÍTULO VI
DA EXCLUSÃO DE CONSELHEIRO

Art. 19 - Será excluído do Conselho o membro que:
I – Não cumprir as disposições previstas no artigo 4º, inciso I, alínea “a”, deste 
Regimento.
II - For condenado por sentença transitada em julgado, pela prática de quaisquer 
dos crimes ou infrações previstas nos capítulos I e II do Título VII, do Livro II do Estatuto 
da Criança e do Adolescente;
III - For condenado por sentença transitada em julgado pela prática de crime que 
implique na demissão do servidor público, nos termos da legislação em vigor.
Parágrafo Único - O Conselho, pelo voto de 2/3 de seus membros, poderá entender justi-
ficadas as faltas referidas no artigo 4º, inciso I, alínea “a”, deste Regimento, hipótese em 
que não se operará a exclusão.
Art. 20 - Poderá ser excluído do Conselho, pelo voto de 2/3 de seus membros, o Conse-
lheiro que, de forma reiterada ou grave, descumprir os deveres previstos neste regimento 
ou revelar conduta pública manifestamente contrária às diretrizes ou finalidades deste 
Conselho.
Art. 21 - A deliberação sobre a aplicação da medida referida no artigo anterior será prece-
dida de parecer emitido por uma comissão de ética, formada por 03 (três) Conselheiros e 
presidida pelo mais votado dentre eles.
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5Parágrafo Único - Para a emissão do parecer conclusivo, a Comissão de ética poderá 
proceder à investigações, ouvindo o Conselheiro faltoso e testemunhas, requisitando 
documentos à repartições públicas e demais diligências necessárias ao fiel cumprimento 
de suas atribuições, devendo garantir ao Conselheiro oportunidade do contraditório e da 
ampla defesa, antes da emissão do parecer.
Art. 22 - Na hipótese de exclusão de algum membro do Conselho, será ele substituído 
pelo respectivo suplente, caso se trate de representante da sociedade civil. Tratando-se 
de representante do Poder Público, o Conselho oficiará ao Sr. Prefeito Municipal solicitan-
do a designação de novo Conselheiro.
Parágrafo Único - Verificada a situação prevista na primeira parte do "caput" deste artigo, 
passará a funcionar como suplente daquele que assumiu o cargo de Conselheiro, o su-
plente mais votado entre todos os eleitos. No caso de haver empate no número de votos 
de dois ou mais suplentes, o desempate ocorrerá considerando-se o critério de maior 
idade.

TÍTULO
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 23 - A proposta de reforma deste regimento poderá ser feita pelo Presidente do 
Conselho ou por 1/3 de seus membros e somente poderá ser aprovada por 2/3 de seus 
membros, em sessão convocada exclusivamente para este fim, com antecedência e 
conhecimento prévio do texto da reformulação e suas justificativas, com o mínimo de 08 
(oito) dias.

Art. 24 - O ressarcimento de despesas, adiantamentos ou pagamentos de diárias ou ajuda 
de custo necessárias no deslocamento dos membros do Conselho, funcionários da secre-
taria executiva ou servidor convocado, processam-se nas condições e valor estabelecidos 
pelas normas usadas pelo Município em atos idênticos ou assemelhados.
Art. 25 - Em caso de extinção do Conselho, o patrimônio que eventualmente venha a se 
formar durante a sua existência, será destinado ao seu substituto legal, ou na falta, ao 
Município.
Art. 26 - Os Conselheiros que comparecerem às sessões ordinárias e extraordinárias do 
Conselho ficam dispensadas do trabalho, porquanto considera a função como de interes-
se público relevante, nos termos do Art. 89 da Lei Federal nº 8.069.

Art. 27 - Os casos omissos neste regimento serão resolvidos por deliberação da maioria 
simples dos membros do Conselho.

Regimento aprovado na reunião do CMDHCA Municipal, 08 de dezembro de 2022

L E I  Nº 2.245 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2022
Dispõe sobre a recriação do Fundo Social de Solidariedade e dá outras providências. 
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições legais 
lhe são conferidas,
Faz saber que a Câmara Municipal decreta e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1º  Fica recriado, junto ao Gabinete do Prefeito, o FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE-
DADE DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO, com o objetivo de mobilização da comunidade para 
atender as necessidades e problemas sociais locais.
Art. 2º  O Fundo de que trata esta Lei será dirigido por um Conselho Deliberativo.
Art. 3º  São atribuições do Conselho Deliberativo:
I - fazer o levantamento das principais necessidades e aspirações da comunidade;
II - levantar recursos humanos, materiais, financeiros e outros mobilizáveis na comunida-
de;
III - definir e encaminhar soluções possíveis para os problemas levantados;
IV - valorizar, estimular e apoiar iniciativas da comunidade voltadas para a solução dos 
problemas locais;
V - promover articulações e atuar integradamente com unidades administrativas da Prefei-
tura Municipal ou outras entidades públicas.
Art. 4º  O Conselho Deliberativo será composto de 11 (onze) membros e presidido por 
pessoa de livre nomeação do chefe do Poder Executivo.
Art. 5º A nomeação dos membros do Conselho será feita por decreto, e a sua composi-
ção obedecerá a seguinte formação:
I – Dois representantes do Departamento Municipal de Desenvolvimento Social;
II – Dois representantes do Conselho Municipal de Assistência Social;
III – Dois representantes do Departamento Municipal de Saúde;
IV - Dois representantes do Departamento Municipal de Educação;
V – Dois representantes da Comunidade.
Continuação da Lei nº 2.245/2022

Art. 6º O mandato dos membros do Conselho Deliberativo será de dois anos, renovável 
a convite, cumprindo-lhes exercer suas funções até a designação de seus substitutos.
 Parágrafo Único – O Prefeito poderá substituir, temporariamente ou definitiva-
mente, os membros impedidos do exercício de suas funções.
Art. 7º O mandato dos membros do Conselho Deliberativo será exercido gratuitamente 
e suas funções serão consideradas como prestação de serviços relevantes ao Município.
Art. 8º Compete ao Presidente do Conselho Deliberativo, determinar as despesas e 
prestar contas ao Departamento Municipal de Finanças, bem como, tomar as medidas 
administrativas, financeiras e orçamentárias, na gestão do fundo.

LEISLEIS

 Parágrafo Único – A conta bancária do Fundo será movimentada conjuntamente 
pela presidência e por um membro do Conselho Deliberativo, por este designado, para as 
funções de tesoureiro. 
Art. 9º  Constituirão receitas do Fundo Social de Solidariedade do Município:
I - contribuições, donativos e legados de pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou 
privado;
II - auxílios, subvenções ou contribuições; III - outras vinculações de receitas municipais 
cabíveis;
IV - receitas auferidas pela aplicação no mercado de capitais;
V - quaisquer outras receitas que lhe possam ser destinadas.
Parágrafo único - Todos os recursos destinados deverão ser contabilizados como receita 
orçamentária municipal e a ele alocados através de dotações consignadas na Lei Orça-
mentária ou de créditos adicionais, obedecendo sua aplicação às normas gerais de direito 
financeiro.
Art. 10  Das despesas do Fundo Social de Solidariedade:
I – O Fundo poderá arcar com as despesas referentes às necessidades básicas de saúde, 
moradia, educação, transporte, alimentação, bem como todas aquelas que o conselho 
deliberativo determinar, de pessoas carentes, residentes no município há mais de 1 (um) 
ano.

Continuação da Lei nº 2.245/2022

II - O Fundo poderá ajudar as pessoas carentes que se encontram provisoriamente e/ou 
de passagem no Município, com o custeio de medicamentos, alimentação e transporte. 
III - A definição de pessoas carentes, a qual se refere o inciso anterior, dependerá de ava-
liação socioeconômica realizada por assistente social do município e terá como parâmetro 
renda “per capita” familiar máxima de R$ 300,00 (trezentos reais). 
Parágrafo Único: A renda per capita estipulada no caput deste inciso será corrigida anual-
mente pelo índice oficial IGP-M.
Art. 11 -  O Conselho Deliberativo emitirá mensalmente um balancete demonstrativo da 
receita e da despesa do mês anterior.
Art. 12 - O Fundo Social de Solidariedade poderá, a critério do Poder Executivo, organizar 
e promover festas e eventos municipais, angariando fundos para atender suas finalidades. 
Art. 13 - As despesas decorrentes da presente Lei serão oneradas por dotações do orça-
mento vigente.
Art. 14 - Fica recriado com a presente lei o Fundo para a manutenção das despesas do 
Fundo Social de Solidariedade, criado pela Lei Municipal nº 23/1993.
Art. 15 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário, em especial a Lei Municipal nº 23/1993.
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 08 de dezembro de 2022.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

SARA REGINA DE SOUZA LIMA
Diretora do Departamento Municipal de Desenvolvimento Social

Registrada e Publicada na Prefeitura em 08/12/2022

L E I  N° 2.244 DE 08 DE DEZEMBRO 2022
ESTIMA A RECEITA E FIXA  A DESPESA DO MUNICÍPIO DE  ALUMÍNIO PARA O EXER-
CÍCIO DE 2023
            O Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições        
            legais que lhe são conferidas,

            Faz saber que a Câmara Municipal de Alumínio aprovou e ele            
            sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1°  O orçamento fiscal do Município de Alumínio para o exercício financeiro de 
2023 discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a RECEITA em R$ 
118.459.770,00(cento e dezoito milhões    e quatrocentos e cinquenta e nove mil e sete-
centos e setenta reais) e fixa a DESPESA em idêntico valor.
Art. 2º  A RECEITA será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras 
fontes de receita, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos 
anexos integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:
         I – RECEITAS CORRENTES .....................               R$    118.459.770,00        
1.1  Receita Tributária ..............................               R$      14.390.070,93
             1.2  Receita de Contribuições ...................               R$        1.036.752,22
             1.3  Receita Patrimonial ...........................               R$           145.618,15
             1.6  Receita de Serviços ............................               R$             34.848,81 
1.7  Transferências Correntes ...................              R$    102.751.667,25               
1.9  Outras Receitas Correntes .................               R$           100.812,64

         II – RECEITAS DE CAPITAL ....................               R$               9.956,80
               2.1  Operações de Crédito ......................               R$               6.223,00
               2.2  Alienação de Bens ..........................                R$               3.733,80
                     TOTAL DA RECEITA .................                R$    118.459.770,00

Art. 3º  A DESPESA  será realizada na forma dos quadros integrantes  desta Lei, conforme 
discriminação seguinte:
I    DESPESAS POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO 
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     1 – Câmara Municipal .......................................                 R$      5.994.000,00
     2 -  Prefeitura Municipal …...............................                 R$  112.465.770,00                  
 TOTAL DA DESPESA .......................................                 R$  118.459.770,00

II – DESPESA POR UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
      01.00.00  Câmara Municipal de Alumínio ........                R$      5.994.000,00    
      02.01.00  Gabinete do Prefeito ..........................    R$      2.738.600,80
      02.03.00  Departamento de Governo .................  R$         729.300,00
      02.04.00  Depto de Negócios Jurídicos .............   R$         723.580,00 
      02.05.00  Departamento de Administração........   R$      4.407.587,00
      02.06.00  Departamento de Finanças  ...............    R$    10.171.617,00
     02.07.00  Depto de Serviços Urbanos  ...............    R$    13.141.315,50   
     02.08.00  Departamento de Transportes .............    R$      5.671.250,00
      02.09.00  Depto de Obras e Planejamento ..........   R$      2.855.710,00
02.10.00  Depto de Meio Ambiente ...................    R$         437.580,00
      02.11.00  Departamento de Educação..................   R$    37.155.920,50
      02.12.00  Depto de Esporte e Lazer .....................   R$      1.815.582,00 
      02.13.00  Departamento de Cultura ....................    R$      1.920.355,50
      02.14.00  Departamento de Saúde .......................    R$   25.309.421,70
      02.15.00  Departamento de Des. Social ...............    R$     5.387.950,00
                   
  TOTAL DA DESPESA ............................     R$ 118.459.770,00

III – DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
      01 – Legislativa ……………….......................             R$        5.994.000,00
      03 – Essencial a Justiça ...................................             R$           723.580,00
      04 – Administração .........................................            R$      18.064.289,80
      06 – Segurança Pública ...................................            R$           272.805,00 
      08 – Assistência Social ...................................            R$        5.558.120,00
      10 – Saúde .......................................................           R$      25.309.421,70
      12 – Educação .................................................           R$      37.155.920,50
      13 – Cultura ....................................................            R$        1.920.355,50
      15 – Urbanismo ...............................................           R$      12.111.715,50
      17 – Saneamento .............................................           R$        1.029.600,00 
      18 – Gestão Ambiental ....................................           R$           451.880,00
      27 – Desporto e Lazer  ....................................           R$        1.815.582,00
      28 – Encargos Especiais ..................................           R$        7.451.900,00
      99 – Reserva de Contingência .........................           R$           600.600,00
              TOTAL DA DESPESA ..........................          R$    118.459.770,00

IV – POR CATEGORIA ECONÔMICA

      01 – Despesas Correntes ...................................          R$    105.224.449,20
      02 – Despesas de Capital ...................................         R$      12.634.720,80     
      03 – Reserva de Contingência ...........................         R$           600.600,00
              TOTAL DA DESPESA ...........................         R$     118.459.770,00

Art. 4º  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos da Lei 2.104/2020, que 
estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2023 a:
      I – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 3 % das dotações do orça-
mento da despesa.
    II – Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para 
outra (projeto, atividade ou operações especiais), dentro do mesmo órgão orçamentário  
, de conformidade com o art. 167, VI da Constituição Federal, no limite de 3 % de cada 
dotação orçamentária.
§ 1º  O Poder Legislativo é autorizado a proceder, mediante Ato da Mesa da Câmara 
Municipal, a suplementação de suas dotações orçamentárias, desde que os recursos ne-
cessários para as coberturas sejam provenientes de anulação de suas próprias dotações, 
observado o limite referido no inciso II deste artigo.    
§ 2º   Não onerarão o limite previsto neste artigo os créditos destinados a suprir insuficiên-
cia nas dotações orçamentárias relativas ao Pagamento de Pessoal, Obrigações Patro-
nais, PASEP, Dívida Pública, Débitos constantes de Precatórios Judiciais e de Recursos 
repassados de outros Órgãos Governamentais através de Convênios.
Art. 5º Esta Lei contempla as despesas já classificadas  referente a Reserva  de Emenda 
parlamentares.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em 
contrário.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO,  08 de dezembro de 2022.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

LAVERIO RUSSO JUNIOR 
Diretor do Departamento Municipal de Finanças

Registrada e Publicada na Prefeitura em 08/12/2022

L E I Nº 2.246, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
(Projeto de Lei nº 50/2022-L, de autoria do edil Paulinho Bola- Autógrafo nº 2272, 
29/11/2022)

DISPOE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO QUE ESPECIFICA. 
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 denominada de Rua “Milton Rodrigues de Paula”, a via pública localizada 
neste município, conhecida como rua 5 no bairro Figueiras 1, conforme croqui anexo que 
fica fazendo parte integrante da presente.

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 14 de dezembro de 2022.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Prefeitura em 14/12/2022

RESOLUÇÃO CMDHCA N°. 08,  DE 08 DE DEZEMBRO DE 2022.

Dispõe sobre registro de inscrição de Projeto da organização Associação de Pesquisa-
dores e Formadores da Área da Criança e do Adolescente - NECA/SP junto ao Conselho 
Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescentes de Alumínio 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 
CMDHCA-Alumínio SP, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Federal 
nº 8.069 de 13 de Julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e suas 
alterações, na Lei Municipal nº. 123, de 28 de Junho de 1994, alterada pela Lei N° 1.780 
de 12 de Maio de 2015. 

CONSIDERANDO o inciso X, art. 14 da Lei 1.780 de 12 de maio de 2015, onde diz que 
cabe ao CMDHCA promover, "nos termos do artigo 90 e 91, parágrafo único, da Lei Fede-
ral nº 8.069/90, o registro das entidades não-governamentais e a inscrição de programas 
de proteção e socioeducativos desenvolvidos por entidades governamentais e não gover-
namentais de atendimento, procedendo o seu recadastramento periódico". 

CONSIDERANDO a Resolução CMDHCA nº 12 de 27 de junho de 2019, que regulamenta 
o processo de registro e/ou renovação de inscrição de entidades e programas/projetos, 
governamentais ou não-governamentais junto ao CMDHCA de Alumínio.  

RESOLVE: 

Art. 1º- APROVAR, nos termo da ATA de Reunião Ordinária do CMDHCA do dia 08 de 
dezembro de 2022, a inscrição provisória da organização ASSOCIAÇÃO DE PESQUISA-
DORES E FORMADORES DA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - NECA, CNPJ 
07.297.923/0001-04, localizada a Rua Tupi, nº 397, 9º andar, conjunto 94, Bairro Santa 
Cecília - São Paulo/SP, sob o nº 10, para execução do projeto "Assessoria Técnica para 
a articulação e a sensibilização da rede local pelos direitos fundamentais de crianças e 
adolescentes preconizados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente no município de 
Alumínio", pelo período de 60 (sessenta) dias. 

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.   

Alumínio, 08 de dezembro de 2022.

Maria Marta Martins Ferreira
Presidente CMDHCA

RESOLUÇÃO CMDHCA N°. 07,  DE 08 DE DEZEMBRO DE 2022.

Dispõe sobre alteração do Regimento Interno do CMDHCA - Decreto nº 1.931, de 23 de 
agosto de 2018. 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 
CMDHCA-Alumínio SP, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Federal 
nº 8.069 de 13 de Julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e suas 
alterações, na Lei Municipal nº. 123, de 28 de Junho de 1994, alterada pela Lei N° 1.780 
de 12 de Maio de 2015. 

CONSIDERANDO o inciso XXIV, art. 14 da Lei 1.780 de 12 de maio de 2015, onde diz que 
uma das atribuições do CMDHCA é elaborar seu regimento interno. 

CONSIDERANDO a necessidade de adequação do texto do Regimento Interno publicado 
por meio do Decreto nº 1.931, de 23 de agosto de 2018, em função de validar as reuniões 
remotas e o monitoramento dos Termos de Colaboração e Termo de Fomento firmados 
pelo poder público com organizações da sociedade civil. 

RESOLUÇÃORESOLUÇÃO
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RESOLVE: 

Art. 1º- APROVAR, nos termo da ATA de Reunião Ordinária do CMDHCA do dia 08 de 
dezembro de 2022, alterações no texto do Regimento Interno do CMDHCA, Decreto nº 
1.931, de 23 de agosto de 2015, conforme ANEXO.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.   

Alumínio, 08 de dezembro de 2022.

Maria Marta Martins Ferreira
Presidente CMDHCA

75ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 8ª LEGISLATURA
DE 05 DE DEZEMBRO 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 DEL-
CINHO E PROF. JEDIEL DE CARVALHO 
LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO:
Recebimento das respostas dos requerimentos nºs 326, 327, 328, 329, 
330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,340,341 e 342 de 
2022 que estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara.

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADO-
RES:

Requerimentos

Requerimento nº 379/2022, de autoria dos edis Profª Meire Barbosa, 
Jean da Elite e Adilson Baldoino, requerem informações sobre reforma 
do Centro de Saúde.

Requerimento nº 380/2022, de autoria da edil Profª Meire Barbosa, re-
quer informações sobre bueiros e bocas de lobo onde fi ca o supermer-
cado Taraborelli.

Requerimento nº 381/2022, de autoria do edil Paulinho Bola, requer in-
formações sobre pintura para cadeirante e uma para idoso na rua Paulo 
Dias, 185.

Requerimento nº 382/2022, de autoria dos edis Adilson Baldoino, Jean 
da Elite e Profª. Meire Barbosa,  requerem informações sobre obstrução 
em bocas de lobo nas ruas Antonio Cereta e Rua Ilhéus.

Requerimento nº 383/2022, de autoria do edil Chico Capoeira, requer 
informações sobre infi ltração de água no pavimento asfáltico na Rua 
José Paulino de Sousa.

Requerimento nº 384/2022, de autoria do edil Chico Capoeira, requer 
informações sobre reparos no asfalto da rua Joana Mota Ferreira.

Requerimento nº 385/2022, de autoria do edil Jean da Elite, requer 
informações sobre ampliação de rede de captação e drenagem pluvial 
e implantação de viela sanitária nas ruas Manoel José Reis e Antônia 
Felisbina da Silva.

Requerimento nº 386/2022, de autoria do edil Chico Capoeira, requer 
informações sobre reparação das estradas nos bairros de expansão 
urbana.
Requerimento nº 387/2022, de autoria do edil Jean da Elite, requer infor-
mações sobre implantação de um serviço de resgate municipal.
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Requerimento nº 388/2022, de autoria dos edis Jean da Elite e Profª. 
Meire Barbosa, requerem informações sobre créditos suplementares.
Requerimento nº 389/2022, de autoria da edil Profª. Meire Barbosa, 
requer informações sobre intimação trabalhista.

Indicações

Indicação Nº 141/2022 ,de autoria do edil Prof. Jediel, solicita a constru-
ção de calçadas de passeio público na Vila Fepasa.

ORDEM DO DIA

Aprovada a Discussão Única do projeto de lei nº 15/2022 que dispõe 
sobre a recriação do Fundo Social de Solidariedade e dá outras provi-
dências.

Aprovada a Discussão única do projeto de decreto legislativo nº 
03/2022.

Aprovada a Discussão Única da moção nº 23/2022

Aprovada a Discussão Única da moção nº 24/2022

Aprovada a Discussão Única da moção nº 25/2022

Mesa Diretora para o exercício de 2023.

Presidente: Chico Capoeira
Vice- Presidente: DJ Delcinho
1º Secretário: Profª. Meire Barbosa
2º Secretário: Adilson Baldoino
3º Secretário: Paulinho Bola

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


