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EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município é uma publicação  oficial  da
Prefeitura do Município de Casa Branca e da Câmara
Municipal de Casa Branca

Jornalista Responsável:
Andréa Brock – MTB 26.526

Tiragem: 1.500 exemplares

Distribuição Gratuita

 CARGOS E SALÁRIOS

GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO

Classe 01  -  Salário Inicial – R$1081,44
Atendente
Auxiliar de Serviços I
Auxiliar de Serviços II
Auxiliar de Laboratório
Higienista Dental
Operador de Eletrocardiógrafo
Operador de Raio X

Classe 02  -  Salário Inicial - R$ 1081,44
Atendente de Enfermagem
Auxiliar de Enfermagem
Controlador de Estoque
Escriturário
Telefonista I
Recepcionista

Classe 03 -  Salário Inicial - R$ 1081,44
Coordenador de Creche
Fiscal de Limpeza Pública
Fiscal de Matadouro
Telefonista II

Classe 04  -  Salário Inicial - R$1081,44
Fiscal de Rede de Água/Esgoto
Fiscal de Terminal Rodoviário

Classe 05  -  Salário Inicial - R$ 1094,05
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Contabilidade
Auxiliar de Lançadoria
Auxiliar de Serviços da Saúde
Auxiliar de Serviço Social
Auxiliar de Tesouraria
Coordenador de Museu
Cuidador de Aluno
Digitador
Fiscal de Estabelecimentos Comerciais
Fiscal de Tributos
Oficial Administrativo
Secretaria de Diretoria
Secretária da Junta do Serviço Militar
Supervisor Municipal de Merenda
Auxiliar de Consultório Odontológico
Atendente de Consultório Dentário (ACD)

Classe 06  -  Salário Inicial -  R$ 1148,39
Técnico em Biblioteconomia
Técnico em Processamento de Dados e Informática
Almoxarife
Comprador
Operador de Eletroencefalógrafo
Operador de Microcomputador
Supervisor de Manutenção de Veículos
Técnico de Som e Iluminação
Técnico de Orçamentos
Técnico em Telefonia
Técnico em Enfermagem
Técnico de Laboratório
Técnico em Nutrição
Técnico de Higiene Dental
Técnico em Transmissão de TV

Secretária Geral
Chefe de Gabinete
Secretária do Prefeito
Procurador Jurídico
Assessor de Imprensa e Comunicação
Assessor do Departamento Municipal de Promoção Social
Assessor Técnico do Departamento de Administração e Gestão Pública
Assistencia Técnico do Departamento Municipal de Obras, Viação Ser-

viço e Planejamento
Assistencia Técnica Administrativa do Dep. Serviços Municipais
Assessor Técnico do Departamento Municipal de Segurança e Trânsito
Assessor Técnico do Departamento Municipal de Água Esgoto Manu-

tenção e Saneamento
Assessor Técnico do Departamento Municipal de Agricultura e Meio

Ambiente
Assessor Técnico do Departamento Municipal de Saúde e Medicina

Preventiva
Assessor Técnico Legislativo do Departamento de Planejamento Ges-

tão e Apoio Administrativo
Coordenador do Sistema de Controle Interno
Coordenador da Unidade de Avaliação e Controle UAC
Diretor de Gestão Educacional
Diretor do Departamento Municipal de Promoção Social
Diretor do Departamento Municipal de Administração e Gestão Públi-

ca
Diretor do Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Diretor do Departamento Municipal de Água, Esgoto Manutenção e

Saneamento
Diretor do Departamento Municipal de Cultura
Diretor do Departamento Municipal de Segurança e Trânsito
 Diretor do Departamento Municipal de Educação
Diretor do Departamento Municipal de Esporte e Turismo
Diretor do Departamento Municipal de Obras, Viação, Serviços e Plane-

jamento
Diretor do Departamento Municipal de Planejamento Gestão e Apoio

Administrativo
Diretor do Departamento Municipal de Saúde e Medicina Preventiva
Diretor do Departamento de Serviços  Municipais
Diretor da Divisão Administrativa do Departamento Municipal de Ad-

ministração e Gestão Pública
Diretor da Divisão de Finanças, Controle e Gestão do Departamento

Municipal de Administração e Gestão Pública
Diretor da Divisão de Processamento de Dados e Informática do Depar-

tamento Municipal de Administração e Gestão Pública
Diretor da Divisão de Rendas e Fiscalização do Departamento Munici-

pal de Administração e Gestão Pública
Diretor da Divisão Administrativa do Departamento Municipal de Pla-

nejamento Gestão e Apoio Administrativo
Diretor da Divisão de Finanças Controle e Gestão do Departamento

Municipal de Planejamento Gestão e Apoio Administrativo
Diretor da Divisão de Rendas e Fiscalização do Departamento Munici-

pal de Planejamento Gestão e Apoio Administrativo
Diretor da Divisão de Serviço Social do Departamento Municipal de

Promoção Social
Diretor da Divisão de Habitação Social do Departamento Municipal de

Promoção Social
Diretor da Divisão de Obras Pública do Departamento Mun. de Obras,

Viação, Serviços e Planejamento
Diretor da Divisão de Planejamento Urbano do Dep. Mun. de Obras,

Viação, Serviços e Planejamento
Diretor da Divisão de Água e esgoto do Dep. Municipal de Água,

Esgoto Manutenção e Saneamento
Diretor da Divisão de Serviços Municipais do Dep. De Serviços Munici-

pais
Diretor da Divisão de Agricultura do Departamento Municipal de Agri-

cultura e Meio Ambiente
Diretor da Divisão de Meio Ambiente do Departamento Municipal de

Agricultura e Meio Ambiente
Diretor da Divisão de Estudos e Levantamento INCRA, TR e DIPAN do

Dep. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
Diretor de Ensino Escolar

Diretor da Divisão de Turismo do Departamento Municipal de Esporte
e Turismo

Diretor da Divisão de Esportes do Departamento Municipal de Esporte
e Turismo

Diretor da Divisão Clínica em Saúde do Departamento Municipal de
Saúde e Medicina Preventiva

Diretor da Divisão de Saúde Mental do Departamento Municipal de Saúde
e Medicina Preventiva

Diretor da Divisão de Trânsito e Transportes do Departamento de
Segurança e Trânsito

Apoio Administrativo do Departamento de Promoção Social
Apoio Administrativo da Divisão de Promoção Social
Apoio Administrativo do Departamento de Agricultura e Meio Ambien-

te
Apoio Administrativo do Departamento de Segurança e Transito

CARGOS – OPERACIONAL

Classe 01  -  Salário Inicial -  R$ 1081,44
Ajudante de Abatedor de Animal
Ajudante de Almoxarife
Ajudante de Carpinteiro/Marceneiro
Ajudante de Eletricista
Ajudante de Hortelão

Classe 07  -  Salário Inicial - R$ 1249,68
Agente de Controle de Endemias
Fiscal de Conservação de Estradas Municipais
Fiscal de Posturas e Apreensão de Animais
Fiscal
Agente de Saneamento

Classe 08  - Salário Inicial -  R$ 1362,63
Coordenador de Proj. e Planej. de Eventos Sócio-Culturais
Coordenador da Equipe de Agentes Municipais de Controle de Endemias

Classe 09   -  Salário Inicial - R$ 1488,52
Especialista Administrativo I
Especialista Administrativo II
Fiscal de Postura
Fiscal de Edificações
Programador
Topógrafo

Classe 10  -  Salário Inicial - R$ 1628,87
Fiscal de Serviços Municipais

Classe 11  -  Salário Inicial - R$ 1785,33
Analista Econômico Financeiro
Assistente Social
Bibliotecário
Contador
Dentista
Enfermeiro
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo
Lançador
Médico
Músico Profissional
Psicólogo
Terapeuta Ocupacional
Tesoureiro
Veterinário
Farmacêutico
Nutricionista
Supervisor de Obras - comissão
Técnico em Operação, manutenção e controle de dosagem de produtos

químicos das Estações de Tratamento de Água

Classe 12  -  Salário Inicial - R$ 1959,76
Preparador Físico
Instrutor de Práticas Esportivas – Hora Aula R$ 10,88

Classe 13  -   R$ 2154,20
Assessor Técnico Jurídico
Assistente Técnico de Planejamento Urbano
Assistente de Relação do Trabalho e Emprego
Assistente Técnico de Operação e Manutenção de Água e Esgoto
Assistente Técnico de Planejamento e Apoio à Produção Agro-Pecuária
Assistente de Água e Esgoto
Assistente de Promoção Social
Assistente de Planejamento
Assistente Técnico em Legislação
Assistente Econômico Financeiro
Assistente Administrativo
Assistente de Obras e Viação
Assistente de Serviços Agrários
Supervisor de Assessoria Jurídica
Coordenador de Assessoria Jurídica Municipal

Salários dos Cargos Comissão
* Diretores de Departamento, Sub Prefeito, Coordenador do Sistema de

Controle Interno – Salário R$ 2809,21– Gratificação – R$ 2112,54
* Procurador, Chefe de Gabinete, Secretária do Prefeito – Salário R$

2809,21 – Gratificação – R$ 2112,54
* Diretores de Divisão, Secretaria Geral e Assessores – Salário R$

2722,17– Gratificação – R$ 1056,27
* Assistentes, Coordenador de Unidade, Apoio Administrativo  – Salá-

rio R$ 2530,01
* Agente de Credito – R$1215,05
* Monitor – R$ 1324,01
* Fiscal de Controle e Acompanhamento dos Serviços das Emp. Conces-

sionárias –  R$1445,48
* Coordenador de Eventos Esportivos – R$ 1580,88
* Coordenador de Eventos e Projetos de Turismo Receptivo e Lazer Urba-

no – R$1580,88
* Coordenador de Eventos e Projetos Sócio Culturais – R$1580,88
* Coordenador de Eventos e Projetos de Atendimento ao Idoso – 3º Ida-

de – R$1580,88
* Técnico de Segurança do Trabalho – R$2087,72
* Supervisor de Obras – R$ 2087,72
* Coordenador do Convênio PROCON – R$2087,72
* Assistente Técnico em Serviços Agrários – R$ 2087,72
* Coordenador Esportivo – R$2296,86
* Assessor Especial I – R$2296,86
* Engenheiro Sanitarista – R$2530,01
* Engenheiro Fiscal – R$ 2296,86
* Engenheiro Auxiliar – R$ 2296,86

Cargos em Comissão:-
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Ajudante de Motorista
Ajudante de Operador de Máquina
Ajudante de Serviço Público
Ajudante de Padeiro
Auxiliar de Campo
Auxiliar de Letrista
Auxiliar de Serviços Gerais
Jardineiro I
Pajem
Porteiro
Servente
Servente de Pedreiro
Supervisor de Campo
Zelador

Classe 02  -  Salário Inicial -  R$ 1081,44
Abatedor de Animal
Borracheiro
Bilheteiro
Confinador de Animal;
Hortelão
Psicultor

Classe 03  -  Salário Inicial - R$ 1081,44
Aferidor de Hidrômetro
Auxiliar de Manutenção de Rede
Encanador
Guarda
Jardineiro II
Lavador de Veículos
Leiturista
Operador de Bomba Dágua

Classe 04  -  Salário Inicial - R$ 1081,44
Coletor de Lixo
Pedreiro
Pintor
Operador Cinematográfico

Classe 05  -  Salário Inicial - R$ 1094,05
Administrador de Cemitério

Classe 06  -  Salário Inicial – R$ 1148,39
Carpinteiro/marcineiro
Encanador de Rede de Água e Esgoto
Mestre de Jardinagem

Motorista I
Motorista II

Operador de ETA
Operador de Vaca Mecanica
Padeiro
Reparador de Hidrometro

Classe 07  -  Salário Inicial - R$ 1249,68
Auxiliar de Manutenção de Obras Municipais
Mestre de Obras
Mestre de Manutenção de Obras de Arte de Estradas Municipais
Mestre de Manutenção de Vias Municipais
Operador de Bloqueteira
Operador de Máquina
Pintor Letrista

Classe 08 – Salário Inicial -  R$1362,63
Eletricista

Classe 09 – Salário Inicial -  R$ 1488,52
Mecânico

Classe 10  -  Salário Inicial -  R$ 1628,87
Especialista Operacional
Motorista de Gabinete
Operador de Usina de Asfalto

MAGISTÉRIO - Salário Inicial

Professor de Educação Básica I – Creche – hora aula inicial – R$ 9,80
Professor de Educação Básica II – hora aula inicial – R$ 12,76
Professor de Educação Básica III - hora aula inicial – R$ 12,76
Professor de Educação Básica IV - hora aula inicial – R$ 12,76
Coordenador de Creche (extinção em vacância) – R$1081,44
Merendeira – R$ 1081,44
Agente Educacional – R$ 1081,44

FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MAGISTÉRIO

Diretor de Escola – Gratificação 40% salário base
Vice Diretor de Escola – Gratificação 30% salário base
Coordenador Pedagógico – Gratificação 30% salário base
Orientador Pedagógico – Gratificação 50% salário base

Casa Branca, 26 de dezembro de 2017.

RECURSOS HUMANOS

ANEXO ÚNICO DO DECRETO 2.493 de 27 de dezembro de 2017

REGIMENTO INTERNO DA CASA DOS
CONSELHOS DE CASA BRANCA-SP

CAPÍTULO I
DA CASA DOS CONSELHOS E SUAS ATRIBUIÇÕES

Art. 1º A Casa dos Conselhos de Casa Branca é uma instância
municipal de caráter permanente, subordinada ao Gabinete do Exe-
cutivo, que tem por finalidade básica funcionar como espaço físico
de estrutura e apoio comum, garantindo acessibilidade a todos os
conselhos municipais que são de responsabilidade do Poder Execu-
tivo Municipal.

Art. 2º A Casa dos Conselhos Municipais terá as seguintes atri-
buições:

I - Congregar em uma única sede todos os conselhos munici-
pais vinculados ao Poder Executivo Municipal;

II –Servir de referência e manter o apoio administrativo aos Con-
selhos, inclusive ao Conselho Tutelar;

III -Cadastrar, orientar e apoiar as atividades vinculadas dos
Conselhos;

IV -  Conceber as atividades dos Conselhos de maneira integra-
da na articulação das políticas públicas;

V - Manter arquivo das legislações e todos os documentos per-
tinentes aos conselhos municipais;

VI - Encaminhar ao Poder Executivo, solicitação do ato de no-
meação e substituição de membros dos conselhos municipais;

VII - Encaminhar ofícios às entidades não governamentais e
aos órgãos do poder público para solicitação de indicações de mem-
bros para os conselhos ou participação em Fóruns e/ou Conferênci-
as;

VIII - Cuidar dos prazos de inicio e término dos mandatos dos
conselheiros municipais, notificando os conselhos com antecedên-
cia de 30 (trinta) dias, através de ofício, do término de mandatos;

IX -Emitir certificados a todos os cidadãos que se inscreverem
e participarem dos congressos, fóruns entre outros eventos promo-
vidos pelos conselhos;

X - Acompanhar o andamento de cada um dos conselhos e ve-
rificar o cumprimento de sua lei de criação.

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO

Art. 3º A administração da Casa dos Conselhos será desempe-
nhada por um Coordenador Executivo que deverá ser designado pelo
Prefeito Municipal, dentre os funcionários efetivos ou comissiona-
dos da Prefeitura Municipal.

Parágrafo único – A administração municipal poderá disponi-
bilizar estagiários da área de direito e/ou administração para pres-
tar o apoio necessário ao funcionamento da administração da Casa
dos Conselhos, executando tarefas da mesma natureza ou nível de
complexidade associadas à área de graduação/formação de cada
estagiário.

Art. 4º Compete ao Coordenador Executivo:

I - Administrar e conduzir politicamente as relações multilate-
rais entre o Poder Executivo Municipal, Secretarias e os Conselhos;

II - Providenciar junto ao Gabinete do Executivo a alocação dos
recursos humanos e materiais;

III -Prestar contas ao Gabinete do Executivo sobre as ativida-
des desenvolvidas pela casa;

IV - Executar as atividades administrativas de apoio aos con-
selhos que necessitarem;

V - Orientar, controlar os horários e supervisionar o bom de-

sempenho dos demais servidores da Casa, inclusive os do Conselho
Tutelar.

VI - Promover e praticar os atos de gestão administrativa ne-
cessários ao desempenho das atividades da Casa dos Conselhos

VII - Fornecer aos conselheiros os meios necessários para o exer-
cício de suas funções;

VIII - Operacionalizar o sistema de informação para a área de
atendimento dos Conselhos;

IX - Manter arquivado todos e quaisquer documentos emitidos
pelos conselhos, bem como leis, resoluções, pareceres, portarias,
atas, livros, moções, ofícios e outros documentos dos Conselhos;

X - Emitir relatórios, pareceres e resoluções no que dispõe so-
bre o funcionamento administrativo da Casa dos Conselhos, bem
como sobre o andamento dos processos relativos aos Conselhos Mu-
nicipais.

XI - Executar outras competências que lhe sejam atribuídas pelo
Prefeito Municipal para o desempenho das atividades dos Conse-
lhos Municipais.

CAPÍTULO III
DO FUNCIONAMENTO E ATRIBUIÇÕES

Art. 5º  A Casa dos Conselhos funcionará nos dias úteis e horá-
rios estabelecidos pela Administração Municipal.

Art. 6º Os Fóruns para escolha de membros dos conselhos se-
rão organizados e realizados pela Casa dos Conselhos em parceria
com as entidades não governamentais e, em nenhuma hipótese será
aceito fórum realizado sem a participação da Casa.

Art. 7º Os conselhos municipais ocuparão uma sala comum,
destinada para suas reuniões, com escala de agendamento a ser de-
finida conforme solicitação prévia.

Art. 8º Os presidentes dos conselhos municipais poderão soli-
citar cópias dos documentos originais arquivados na Casa dos Con-
selhos, que não poderão ser retirados.

Art. 9º Em todas as reuniões de Conselhos será lavrada ata,
sob a supervisão da Coordenadoria Executiva da Casa dos Conse-
lhos, com exposição sucinta dos trabalhos, conclusões e delibera-
ções, fazendo constar no mínimo:

I – Relação dos nomes dos participantes seguida da menção
da titularidade (titular ou suplente) e do órgão ou entidade que re-
presenta;

II –Resumo de cada informe, com o nome do Conselheiro e o
assunto ou sugestão apresentada;

III – Relação dos temas abordados na ordem do dia com indica-
ção do responsável pela apresentação e a inclusão de alguma ob-
servação quando expressamente solicitada por Conselheiro;

IV – As deliberações tomadas, inclusive quanto à aprovação
da ata da reunião anterior, os temas a serem incluídos na pauta da
reunião seguinte, registrado do número de votos contra, a favor e
abstenções, incluindo votação nominal quando solicitada sobre cada
matéria discutida.

V - As atas dos conselhos municipais, depois de aprovadas, de-
verão ser entregues a Coordenadoria Executiva para arquivar junto
à pauta e demais documentos que doravante venham a ser criados.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10º O Coordenador Executivo, com o fim de manter a
ordem dos trabalhos, poderá advertir ou determinar a retirada do
recinto de pessoa estranha aos Conselhos e que venha a perturbar
os trabalhos realizados na Casa.

Art. 11º Os demais casos, omissos e/ou não abordados nes-
te Regimento, deverão ser resolvidos pelo Coordenador Executivo.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 27 de dezembro de 2017.

PEDRO JOSÉ DE ANDRADE ORFEI
Coordenador Executivo

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
Prefeito Municipal



Casa Branca, 29 de dezembro/2017DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CASA BRANCA4

Autoria dos Vereadores Rubens Antonio Scapin, Marcelo
Galante  Lopes da Cunha e Enivaldo Willian da Silva (Minhoka)

LEI Nº 3.476 de 13 de dezembro de 2017.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CRIAR O PROJETO “ALU-
GUEL    SOCIAL” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Casa Branca aprova e o Prefeito
Municipal sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituído o projeto social que visa disponibilizar
acesso à moradia segura em caráter emergencial e temporário,
mediante a concessão de benefício para custear, integral ou par-
cialmente, a locação de imóvel residencial pelo prazo de um (1)
ano, permitida a prorrogação por igual período.

Art. 2º. Para cada núcleo familiar beneficiário será indicada
uma única pessoa física titular do Aluguel Social.

Parágrafo único: Nos casos de separação conjugal, emanci-
pação de dependentes ou outra forma de subdivisão em que seja
formado um novo núcleo familiar, deverá ser elaborada uma
avaliação social que indicará a necessidade de se conceder o be-
nefício ao novo núcleo familiar e a manutenção do benefício ao
núcleo familiar original.

Art. 3º. Poderão ser beneficiadas deste projeto as famílias
privadas de sua moradia, nas seguintes hipóteses:

 I- Por motivos de riscos naturais ou ocupação de áreas de
preservação ambiental e que sejam inseridas em projetos de re-
assentamentos;

 II-Nos casos decorrentes de desocupação de áreas públicas
de interesses do município e moradias submetidas a riscos insa-
náveis, iminentes ou desabamentos;

 III- Nos casos de reconstrução de imóvel em situação
de risco estrutural ou geológico quando esta medida for declara-
da necessária pelos órgãos competentes e havendo absoluta
impossibilidade de acomodação em casas de parentes;

 IV- Nos casos de catástrofe ou calamidade pública em
que o projeto do Aluguel Social poderá excepcionalmente ser
disponibilizado pelo prazo de 03 (três) meses e não dependerá
de comprovação de tempo mínimo de moradia no município,
sendo, porém, obrigatória à apresentação de relatório de visto-
ria técnica e social e comprovação de posse do imóvel em situação
de risco estrutural ou geológico;

 V- Quando verificada situação de alta vulnerabilidade soci-
al, principalmente em se tratando de idosos, pessoas com doen-
ças gravíssimas ou crônicas, portadoras de deficiência física em
que impossibilitem o trabalho. Pessoas sós, sem parentes que a
acolham, que vivam de favor e impossibilitadas para o trabalho;

 VI- De destruição parcial ou total do imóvel residen-
cial do beneficiário, em virtude de acidentes causados por qual-
quer sinistro que inviabilize a moradia;

 VII- Em caso de projetos sociais que incidam sobre
residência e haja a necessidade de o munícipe sair dela e não
tiver condições econômicas e nem onde residir até o término do
projeto, condições que deverão ser devidamente comprovadas;

§1º O beneficiário poderá usufruir do Aluguel Social pelo
tempo estabelecido, ficando vedado o uso do Aluguel Social para
quaisquer outras situações não indicadas neste artigo.

§2º O recebimento do Aluguel Social não exclui a possibili-
dade de recebimento de outros benefícios sociais ou compensa-
ção para famílias atingidas pelas situações indicadas neste arti-
go.

 Art. 4º. Para os fins desta lei, entende-se por situação de
calamidade pública qualquer situação anormal advinda ou de-
corrente de fenômenos naturais, acidentes ou de más condições
de habitabilidade que causem sérios danos à comunidade afeta-
da, inclusive a incolumidade ou a vida de seus integrantes, tais
como:

 I- Ocorrência de baixas ou altas temperaturas;
 II-Tempestades;
 III- Enchentes;
 IV- Inversão térmica;
 V- Grandes incêndios florestais ou urbanos;
 VI- Epidemias;
 VII- Presença de vetores de doenças infectocontagio-

sas com alto índice de letalidade;
 VIII- Desmoronamento de encostas, sedimentos ou ve-

getações e
 IX- Condições extremas de insalubridade no imóvel ou

no entorno imediato.
Parágrafo único. O núcleo familiar atingido por situações de

calamidade pública fará jus ao aluguel Social independentemente
de haver declaração formal do estado de calamidade pública por
parte do poder Público.

Art. 5°. Nos casos previstos no art. 3º desta lei, a interdição do
imóvel residencial do beneficiário deverá ser lavrada com base em
laudo técnico elaborado por profissional devidamente qualificado
e registrado no respectivo conselho profissional, contendo, no
mínimo:

I- Os dados de identificação civil de todos os
indivíduos residentes no imóvel;
II- Os dados de localização e características
gerais do imóvel;
III-O tipo, o grau, a temporalidade e a extensão do risco am-

biental adotando-se as seguintes definições:
a) Tipo: e a natureza do risco ou situação de calamidade con-

forme descrita no art. 3º;
b) Grau: é a intensidade do risco de acordo com metodologia

estabelecida na legislação vigente;
c) Temporalidade: o tempo previsto para que as ações de

mitigação ou minimização da situação de risco ou calamidade te-
nham efeito; e

d) Extensão: descrição ou delimitação de área atingida pela
situação de risco ou calamidade.

IV- Identificação clara do nome, número de matrícula e regis-
tro profissional do responsável técnico pela emissão do laudo.

Art. 6°. O aluguel Social será instituído mediante contrato es-
tabelecido entre município, o beneficiário e o proprietário do imó-
vel.

§1º: Na efetivação do contrato de Aluguel Social, o município
poderá efetuar um depósito inicial de até 3 (três) meses, em favor
do proprietário, a título de garantia.

§2º: o pagamento das obrigações mensais deverá ser feito
diretamente ao proprietário do imóvel, enquanto durar o contra-
to, por meio de instrumento específico definido pelo Poder Execu-
tivo.

Art. 7°. Caberá ao Poder Executivo, por meio do departamen-
to de Assistência Social, para o apoio à aplicação e a concessão do
Aluguel Social:

 I- Manter um cadastro permanente de proprietários, imobi-
liárias e imóveis disponíveis para serem alugados;

 II-Zelar pela pontualidade dos pagamentos nos contratos
estabelecidos;

 III- Estabelecer na Lei Orçamentária Anual os recur-
sos reservados para a concessão do benefício;

 IV- Preparar relatórios anuais a serem apresentados
ao Tribunal de Contas do Estado informando a quantidade de
núcleos familiares beneficiados, os recursos pagos e as situações
que demandaram a concessão do Aluguel Social;

 V- Realizar a abordagem às famílias, avaliação social, paga-
mento, acompanhamento e fiscalização dos contratos; e

 VI- Manter uma planta de valores regionalizada para
ser usada como referência no estabelecimento dos contratos e
evitar distorções quanto aos valores médios do mercado de alugu-
éis residenciais nos diferentes bairros.

Art. 8°. O Poder Executivo fica autorizado a estabelecer con-
venio com órgãos públicos de processamento de dados visando à
manutenção do cadastro, o acompanhamento dos benefícios con-
cedidos e dos imóveis disponíveis para contratação.

Art. 9°. Durante a vigência do contrato de Aluguel Social, são
deveres do proprietário do imóvel:

 I- Entregar ao beneficiário o imóvel alugado em estado de
servir ao uso e a que se destina;

 II-Garantir durante o tempo do contrato o uso manso e paci-
fico do imóvel locado;

 III- Pagar as despesas extraordinárias de condomínio
especialmente quanto a:

 a) Obras de reformas ou acréscimos que interessam à estru-
tura integral do imóvel;

 b) Pintura das fachadas, empenas (parte superior das pare-
des externas, acima do forro), poços de aeração e iluminação, bem
como das esquadrias externas;

 c) Obras destinadas a repor as condições de habitabilidade
do edifício;

 d) Indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa
de empregados, ocorridas em data anterior ao início da locação;

 e) Instalação de equipamento de segurança e de incêndio,
de telefonia, de intercomunicação, de esporte e de lazer;

 f) Despesas de decoração e paisagismo nas partes de uso
comum;

 g) Constituição de fundo de reserva.

 IV- Manter, durante o contrato, a forma e a destina-
ção do imóvel;

 V- Responder pelos vícios e defeitos anteriores ao contrato;
e

 VI- Fornecer ao município e ao beneficiário, memo-
rial descritivo e relatório de vistoria contendo descrição minuci-
osa do estado do imóvel, quando de sua entrega, com expressa
referência aos eventuais defeitos existentes.

Art. 10. Durante a vigência do contrato de Aluguel Social,
são deveres do beneficiário:

I- Servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presu-
mido, compatível com a natureza dele e com o estabelecido no
contrato, devendo trata-lo com o mesmo cuidado como se fosse
seu, vedada a sublocação a qualquer título;

II- Restituir o imóvel, findo o contrato, no estado em que o
recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal;

III-Levar imediatamente ao conhecimento do proprietário,
o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a este
incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros;

IV-Realizar imediata reparação dos danos verificados no imó-
vel, ou nas suas instalações, provocadas por si, seus dependen-
tes, familiares, visitantes ou prepostos;

V- Não modificar a forma interna ou externa do imóvel sem
o consentimento prévio e por escrito de locador;

VI-Entregar imediatamente ao locador os documentos de
cobrança de tributos e encargos condominiais, bem como qual-
quer intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ain-
da que dirigida a ele, locatário;

VII- Pagar as despesas de telefone e de consumo de
força, luz, água e esgoto;

VIII- Permitirá a vistoria do imóvel pelo proprietário
ou pelo representante do Poder Executivo, mediante combina-
ção previa de dia e hora; e

IX-Cumprir integralmente a convenção de condomínio e os
regulamentos internos

Art. 11. O contrato do Aluguel Social será encerrado:
 I- Por solicitação do beneficiário, a qualquer tempo;
 II-Por liberação da residência original do beneficiário, após

comprovação dos órgãos de Defesa Civil sobre a extinção das con-
dições de risco ou calamidade;

 III- Por solicitação do proprietário, desde que com an-
tecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias; e

 IV- Por extinção dos prazos estabelecidos em Lei.
Parágrafo único: No caso de solicitação de encerramento do

contrato pelo proprietário do imóvel, o Poder executivo deverá
providenciar um novo imóvel, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias.

Art. 12. O Poder Executivo deverá regulamentar esta lei no
prazo de 90 (noventa dias)

§1º: A regulamentação deverá contemplar, no mínimo:
I- Os modelos de formulários para o cadastramento dos nú-

cleos familiares beneficiários;
II- Os órgãos responsáveis, respectivamente, pela elabora-

ção de laudos técnicos, pela abordagem as famílias, pela manu-
tenção do cadastro de beneficiários, da planta de valores refe-
rência e dos relatórios de prestação de contas a serem enviadas
para o tribunal de Contas do Estado;

III-Os critérios, prazos e diretrizes para a abordagem da equi-
pe de assistência Social as familiais candidatas ao benefício do
Aluguel Social;

IV-O cronograma e os procedimentos para adequação dos
benefícios eventualmente em vigor;

V- O instrumento para a efetivação dos pagamentos nos con-
tratos já estabelecidos;

VI-Os critérios para o credenciamento de imobiliárias e pro-
prietários de imóveis a serem utilizados; e

VII- A metodologia básica para a elaboração da plan-
ta de valores regionalizada a ser utilizada como base para os con-
tratos e para a prestação de contas anuais.

§2º: O prazo para adequação dos benefícios anteriores a pu-
blicação desta Lei não poderá ser superior a 150 (cento e cinquenta
dias), após a sua regulamentação.

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 13 de dezembro de 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL
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SECRETARIA GERAL

DECRETO Nº. 2.493 de 27 DE dezembro de 2017

DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA
“CASA DOS CONSELHOS DE CASA BRANCA”

O Prefeito Municipal de Casa Branca (SP), Marco Cesar de
Paiva Aga, no uso e gozo de suas atribuições legais, que lhe são
conferidas por lei, nos termos do art. 81, inciso VIII, da lei orgânica
do município;

D E C R E T A:
Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno da Casa dos Con-

selhos de Casa Branca, constante no anexo único deste decreto,
conforme disposto no artigo 5º do Decreto 2.481 de 05 de outubro
de 2017.

Art. 2º  Revogado as disposições em contrário, este Decreto
entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 27 de dezembro de 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETARIA GERAL

Secretaria Geral / 2017

 Autoria do Vereador Enivaldo Willian da Silva (Minhoka)

LEI Nº 3.487 de 13 de dezembro de 2017.

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE CONFERIDA AO EXECU-
TIVO MUNICIPAL DE APOIAR AS ENTIDADES FILANTRÓPICAS DO MU-
NICÍPIO DE CASA BRANCA NOS EVENTOS CONSTANTES DO CALEN-
DÁRIO ANUAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Casa Branca aprova e o Prefeito Mu-
nicipal sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica autorizado o Chefe do Executivo Municipal apoi-
ar as associações civis, sem fins lucrativos, com sede e em exercí-
cio no município de Casa Branca, em eventos culturais, esportivos
e de lazer constantes no calendário anual, a fim de fomentar as
atividades filantrópicas em prol de seu desenvolvimento social.

Art. 2°. O apoio da Administração Pública Municipal consis-
tirá na disponibilização de espaço nos eventos do município para
que as entidades possam realizar a venda de gêneros alimentícios,
artigos de artesanato, dentre outros, cujo produto da venda será
revertido em proveito dos seus fins e consecução de suas ativida-
des sociais.

Parágrafo único. O órgão de Vigilância Sanitária será instado
a se manifestar e orientar as entidades sobre como proceder na
venda de gêneros e produtos alimentícios, em observância à legis-
lação em vigor.

Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação na
imprensa oficial do município, revogando-se as disposições con-
trárias.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL
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Autoria do Vereador José Cláudio Martins dos Reis (Jacaré)

LEI Nº 3.479 de 13 de dezembro de 2017.

INSTITUI A POLÍTICA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
FAMILIAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Casa Branca aprova e o Prefeito
Municipal sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. A agricultura familiar é a atividade agrícola e
pecuária desenvolvida nos limites da cidade e integrada ao
sistema ecológico e econômico urbano, destinada à produção
de alimentos e de outros bens para o consumo próprio ou para
a comercialização em pequena escala.

Parágrafo único. A agricultura familiar deverá atender
às exigências estabelecidas na legislação sanitária e ambien-
tal pertinentes às fases de produção, processamento e comer-
cialização de alimentos.

Art. 2°. São objetivos da política municipal de agricultura
familiar:

I – ampliar a segurança alimentar e nutricional das famí-
lias vulneráveis;

II – propiciar a ocupação de espaços urbanos ociosos, para
assentamento do pequeno e médio produtor;

III – gerar alternativa de renda e de atividade ocupacio-
nal às famílias;

IV – articular a produção de alimentos nas cidades com
os programas institucionais de alimentação em escolas, cre-
ches, hospitais, asilos, restaurantes populares, estabelecimen-
tos penais e outros.

V – estimular o trabalho familiar, de cooperativas, de as-
sociações e de organizações da economia popular e solidária,
voltado para a agricultura familiar.

VI – promover a educação ambiental e a produção orgâ-
nica de alimentos nos sítios, chácaras, pequenas e médias
propriedades.

VII – difundir o uso de resíduos orgânicos e águas resi-
duais das cidades na agricultura.

Art. 3°. A agricultura familiar deverá estar prevista nos ins-
titutos jurídicos e financeiros contidos no planejamento muni-
cipal, especialmente nos planos diretores ou nas diretrizes gerais
de uso e ocupação do solo urbano, com o objetivo de abranger
aspectos de interesse local e garantir as funções sociais da pro-
priedade e da cidade.

Art. 4°. A política municipal de agricultura familiar será pla-
nejada e executada de forma descentralizada e integrada às
políticas sociais e de desenvolvimento urbano em pequenas e
médias propriedades, e implementará mediante a cooperação
entre o município e as famílias.

Art. 5°. O Governo municipal empreenderá as seguintes
ações para a consecução dos objetivos previstos nesta lei:

I – apoiar na definição de áreas aptas ao desenvolvimento
de agricultura familiar comunitária e individual e das condici-
onantes para sua implantação;

II – viabilizar a aquisição de produtos da agricultura fami-
liar para os programas governamentais;

III – auxiliar técnica e financeiramente para a prestação
de assistência técnica e treinamento dos agricultores urbanos
na produção, beneficiamento, transformação, embalagem e co-
mercialização dos produtos;

IV – estimular a criação e apoiar o funcionamento de feiras
livres e de outras formas de comercialização direta entre agri-
cultores e consumidores;

V – estabelecer linhas especiais de crédito para agriculto-
res familiares e suas organizações, visando ao investimento na
produção, no processamento e na estrutura de comercializa-
ção;

VI – prestar apoio técnico para a certificação de origem e
de qualidade dos produtos da agricultura familiar;

VII – promover campanhas de valorização e de divulgação
de alimentos e produtos provenientes da agricultura familiar.

Art. 6°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 13 de dezembro de 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

Autoria dos vereadores Enivaldo Willian da Silva (Minhoka),
José Cláudio Martins dos Reis (Jacaré), Rogério Mendes, Anto-
nio Benedito Ferreira, Carlos Roberto Rodrigues de Lima e Al-
berto Zogbi Filho

LEI Nº 3.486 de 13 de dezembro de 2017.

ACRESCENTA PARÁGRAFO ÚNICO NO ARTIGO 21 E SUPRI-
ME O ARTIGO 22 DA LEI N° 3.424, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017
– SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEÍCULOS
DE ALUGUEL – TÁXI.

A Câmara Municipal de Casa Branca aprova e o Prefeito
Municipal sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica acrescentado ao artigo 21 da lei n° 3.414, de 28
de setembro de 2017, o seguinte parágrafo único:

“Parágrafo único. Anualmente, os veículos deverão passar
por vistoria de órgão especializado, credenciado pela Prefeitura Mu-

P O R T A R I A Nº.  6.225

O SR. MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, PREFEITO MUNI-
CIPAL DE CASA BRANCA, ESTADODE SÃO PAULO, NO USO E
GOZO DE SUASATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ART.81,
ITEM VIII DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO e de conformi-
dade com Art.2º. Inciso II da Lei Complementar Municipal no.
3.440 de 14 de novembro de 2017,

Considerando a entrada em vigor da Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Bra-
sileiro a partir do dia 23 de janeiro de 1998;

Considerando que pelo novo Código de Trânsito Brasi-
leiro os Municípios passaram a integrar o Sistema Nacional de
Trânsito;

Considerando que compete ao Município organizar o
respectivo Órgão Executivo de Trânsito;

Considerando a Lei Complementar Municipal no. 3.440
de 14 de novembro de 2017, Art. 2º. Inciso II;

Considerando a competência atribuída aos órgãos e en-
tidades executivas de Trânsito dos Municípios, para executar
a fiscalização de trânsito, para autuar e aplicar as medidas
administrativas cabíveis, por infrações de circulação, estacio-
namento e paradas previstas no novo código no exercício re-
gular de Polícia de Trânsito.

R E S O L V E:

Art. 1º Designar JOÃO LÚCIO COELHO SOBRINHO, como
Autoridade de Trânsito, com jurisdição nas vias no âmbito
de sua competência.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário e retroagindo
seus efeitos a 14 de novembro de 2017.

Registre -  se    e    Publique -  se.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 18 de dezembro 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

nicipal para esse fim, que emitirá o laudo que ficará arquivado na
municipalidade no prontuário do proprietário. ”

Art. 2°. Fica suprimido o artigo 22 da referida lei.

Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

       Prefeitura Municipal de Casa Branca, 13 de dezembro
de 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL
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Autoria do Vereador José Cláudio Martins dos Reis (Jacaré)

LEI Nº 3.480 de 13 de dezembro de 2017.

INSTITUI A POLÍTICA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
FAMILIAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Casa Branca aprova e o Prefeito
Municipal sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. A agricultura familiar é a atividade agrícola e
pecuária desenvolvida nos limites da cidade e integrada ao
sistema ecológico e econômico urbano, destinada à produção
de alimentos e de outros bens para o consumo próprio ou para
a comercialização em pequena escala.

Parágrafo único. A agricultura familiar deverá atender
às exigências estabelecidas na legislação sanitária e ambien-
tal pertinentes às fases de produção, processamento e comer-
cialização de alimentos.

Art. 2°. São objetivos da política municipal de agricultura
familiar:

I – ampliar a segurança alimentar e nutricional das famí-
lias vulneráveis;

II – propiciar a ocupação de espaços urbanos ociosos, para
assentamento do pequeno e médio produtor;

III – gerar alternativa de renda e de atividade ocupacio-
nal às famílias;

IV – articular a produção de alimentos nas cidades com
os programas institucionais de alimentação em escolas, cre-
ches, hospitais, asilos, restaurantes populares, estabelecimen-
tos penais e outros.

V – estimular o trabalho familiar, de cooperativas, de as-
sociações e de organizações da economia popular e solidária,
voltado para a agricultura familiar.

VI – promover a educação ambiental e a produção orgâ-
nica de alimentos nos sítios, chácaras, pequenas e médias pro-
priedades.

VII – difundir o uso de resíduos orgânicos e águas residu-
ais das cidades na agricultura.

Art. 3°. A agricultura familiar deverá estar prevista nos ins-
titutos jurídicos e financeiros contidos no planejamento muni-
cipal, especialmente nos planos diretores ou nas diretrizes gerais
de uso e ocupação do solo urbano, com o objetivo de abranger
aspectos de interesse local e garantir as funções sociais da pro-
priedade e da cidade.

Art. 4°. A política municipal de agricultura familiar será pla-
nejada e executada de forma descentralizada e integrada às
políticas sociais e de desenvolvimento urbano em pequenas e
médias propriedades, e implementará mediante a cooperação
entre o município e as famílias.

Art. 5°. O Governo municipal empreenderá as seguintes
ações para a consecução dos objetivos previstos nesta lei:

I – apoiar na definição de áreas aptas ao desenvolvimento
de agricultura familiar comunitária e individual e das condici-
onantes para sua implantação;

II – viabilizar a aquisição de produtos da agricultura fami-
liar para os programas governamentais;

III – auxiliar técnica e financeiramente para a prestação
de assistência técnica e treinamento dos agricultores urbanos
na produção, beneficiamento, transformação, embalagem e co-
mercialização dos produtos;

IV – estimular a criação e apoiar o funcionamento de feiras
livres e de outras formas de comercialização direta entre agri-
cultores e consumidores;

V – estabelecer linhas especiais de crédito para agriculto-
res familiares e suas organizações, visando ao investimento na
produção, no processamento e na estrutura de comercializa-
ção;

VI – prestar apoio técnico para a certificação de origem e
de qualidade dos produtos da agricultura familiar;

VII – promover campanhas de valorização e de divulgação
de alimentos e produtos provenientes da agricultura familiar.

Art. 6°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 13 de dezembro de
2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

 HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Nº 001/2017

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições le-
gais e pelo que preceitua o Edital do Processo Seletivo Simpli-
ficado nº 001/2017, com a supervisão da Comissão de Proces-
so Seletivo, especialmente designada para acompanhamento
e fiscalização dos trabalhos, FAZ SABER que:

I – TENDO em vista a conclusão dos trabalhos de realiza-
ção do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2017, não haven-
do pendências quanto a recursos após decorridos os prazos
legais, referentes ao empregos públicos a saber:

- Agente Educacional
- Merendeira
- Servente
- Professor de Educação Básica I – (Creche)
- Professor de Educação Básica II – Educação Infantil

(Pré Escola), Ensino Fundamental (1º ao 5º Ano) e Educação
Especial

- Professor de Educação Básica III – Licenciado em Ar-
tes - PIII

- Professor de Educação Básica III – Licenciado em Edu-
cação Física - PIII

- Professor de Educação Básica III – Licenciado em In-
glês - PIII

- Professor de Educação Básica IV – Educação de Jovens
e Adultos - PIV

RESOLVE:

HOMOLOGAR, o resultado final do Processo Seletivo Sim-
plificado para o provimento dos empregos públicos acima
descritos, em conformidade com o Edital de Classificação Fi-
nal publicado no Diário Oficial do Município de Casa Branca
em 29 de dezembro de 2017, através da internet nos endere-
ços: www.casabranca.sp.gov.br e www.sigmarh.com.br, e
por afixação no Quadro de Avisos da Prefeitura e Departa-
mento Municipal de Educação.

Para que surtam os efeitos legais e que ninguém alegue
ignorância, publica o presente termo.

Casa Branca, 29 de dezembro de 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
Prefeito Municipal

 PROJETO DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ ANDERSON
PEREIRA DOS SANTOS (JOTA)

LEI Nº 3474
DE 30 DE NOVEMBRO DE 2017

CRIA CAMPANHA CONTRA O USO DE CEROL COM O TEMA
“CEROL NA PIPA MATA, É A VIDA POR UM FIO”.

Alberto Zogbi Filho, Presidente da Câmara Municipal de
Casa Branca, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais e de conformidade com o artigo 48, § 5°, da Lei Orgâni-
ca do Município, promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Executivo autorizado a realizar
campanha educativa contra o uso do cerol no município de

Casa Branca, com o tema: “cerol na pipa mata, é a vida por um
fio”.

Art. 2°. O Poder Executivo distribuirá todo o material im-
presso da campanha na rede municipal de Educação e nas
entidades e associações de bairros, alertando para o perigo do
uso do cerol.

Art. 3°. A Prefeitura Municipal, através de servidores de-
signados para tal fim ou em acordo com a Polícia Militar, irá
verificar e apreender a linha com cerol que estiver sendo utili-
zada.

Art. 4°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Casa Branca, 30 de novembro de 2017.

VEREADOR ALBERTO ZOGBI FILHO
PRESIDENTE
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P O R T A R I A   Nº 6.229

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, PREFEITO MUNICIPAL DE
CASA BRANCA, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO E GOZO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ART. 81, ITEM VIII
DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO,

RESOLVE nomear os Senhores abaixo relacionados, para
constituírem a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização
do Concurso Público nº. 001/2018 em todas as suas etapas:

Registre      -      se      e      Publique      -      se.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 22 de dezembro de 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2017

PROCESSO nº 142/2017

Objeto: Seleção de Propostas de Plano de Trabalho, para
a celebração de parceria com o Município, por intermédio do
Departamento de Educação e Promoção Social, visando à for-
malização de TERMO DE FOMENTO, para a consecução de fi-
nalidade de interesse público e recíproco que envolve a trans-
ferência de recursos financeiros à OSC .Entrega dos Envelo-
pes até às 08:50 horas do dia 29.01.2018. Local Praça Barão de
Mogi Guaçu, nº 51 - Esquina com a Rua Altino Arantes, Setor
de Protocolo.

Abertura: A abertura dos envelopes ocorrerá no mesmo
dia indicado às 09hs. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, nº 51
- Esquina com a Rua Altino Arantes, Setor de Licitações. Reti-
rada do Edital pelo email: licitacao@casabranca.sp.gov.br ou
na Praça Barão de Mogi Guaçu, nº 51 - Esquina com a Rua
Altino Arantes - Centro, Setor de Licitações

Esclarecimentos Fone (19) 3671-9748.

Casa Branca, 28.12.2017

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal
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Prefeitura realiza Fórum de Segurança
Pública Municipal

Uma cidade mais segura é resul-
tado da mobilização e integração da
sociedade, da ocupação de espaços
públicos pelo poder municipal e pe-
las pessoas de bem.

A Prefeitura de Casa Branca re-
aliza, desde o inicio da atual gestão,
um trabalho pioneiro na cidade com
a Segurança Pública sendo pauta de
discussão em inúmeros eventos. Re-
centemente o município realizou au-
diências públicas que trouxeram da-
dos importantes para o debate entre
Prefeitura, autoridades locais e a so-
ciedade.

Diversas autoridades estiveram
presentes em maio deste ano discutin-
do ações integradas, enfatizando o
papel do município com medidas pre-
ventivas que foram reveladas e discu-
tidas entre autoridades e a população.

O último evento, realizado em
dezembro, recebeu o palestrante
Benedito Mariano, que foi Secretá-
rio de Segurança Urbana em São
Paulo, São Bernardo e Diadema, foi
Ouvidor da Polícia Militar do Estado
de São Paulo, além de ser Bacharel
em Ciências Sociais, Política e Con-
sultor de Segurança Pública. Duran-
te a palestra todos os presentes pu-
deram conhecer medidas adotadas
em algumas cidades que contribuí-

ram para o combate de crimes e
delitos.

Acreditando na importância do
papel da Prefeitura na questão da
segurança pública e ocupação de es-
paços públicos promovendo lazer,
entretenimento e o bem-estar da co-
munidade, a Administração Munici-
pal de Casa Branca destacou algu-
mas das ações adotadas na área de
segurança pública:

• Implantação do Aluno em
Tempo Integral, com atividades de
dança, teatro, esporte e artes marciais;

• Programa Bairros em Ordem,
que promove a manutenção na ilu-
minação pública, limpeza, tapa-bu-
racos, recapeamento, sinalização de
trânsito, entre outras ações nos bair-
ros da cidade;

• Cinema para Todos - realiza-
do nas praças da cidade e nos distri-
tos de Lagoa Branca e Venda Branca;

• A Praça é da Gente / A Rua é
da Gente – projeto no qual a popula-
ção ocupa os espaços públicos com
atividades voltadas à família;

• Palestras – Eventos foram re-
alizados com o objetivo de orientar
jovens e adolescentes da rede públi-
ca de ensino em relação à prevenção
do uso de drogas;

• Programa Vizinhança Solidária

Prefeitura realiza seminário de prestação de
contas da área de Esportes

A Prefeitura Municipal de Casa Branca, por
meio da Diretoria de Esportes, realizou no últi-
mo dia 16 de dezembro um seminário para pres-
tação de contas da área de Esportes. O seminá-
rio aconteceu no Auditório Prefeito Marco Aga,
anexo à Câmara Municipal, e contou com a pre-
sença da Diretoria de Esportes, representantes
da Administração Municipal e munícipes de Casa
Branca.

Durante o seminário a Diretoria de Espor-
tes apresentou as principais realizações da área
durante o ano de 2017. Entre os destaques es-
tão o Campeonato Sul-Americano de Vôlei Adap-
tado Newcom, que foi realizado em Casa Bran-
ca e reuniu equipes do Brasil e Argentina; a
implantação do Projeto A Rua é da Gente, que
leva lazer e recreação aos bairros da cidade e
diversos Campeonatos Municipais que na atual
gestão municipal ganharam apoio e destaque.

A Administração Municipal salientou a im-
portância do planejamento esportivo que foi
feito no fim do ano passado e que contou com a
participação da população.

Umas das marcas da atual Administração
Municipal é a transparência e o contato direto
com a comunidade, por isso a implantação dos
seminários para prestação de contas.

Prestação de Contas da área de esportes
reuniu muitas pessoas

– em parceria com a Polícia Militar, o
programa resgata a percepção de se-
gurança nos bairros aproximando os
vizinhos na prevenção da violência.

Segundo a Administração Muni-

cipal, a construção de uma cidade
mais segura passa pela humanização
da sociedade por meio da conscien-
tização de que precisamos ser mais
solidários, amigos, interagir com vi-

zinhos e moradores da mesma região
e assim cuidarmos melhor uns dos
outros. Sempre é claro com o auxílio
do poder público e das policias cons-
tituídas.

População compareceu ao Fórum de Segurança Pública


