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Casa Branca, 29 de setembro/2017 EDIÇÃO 17/2017

No próximo dia 25 de outubro
o município de Casa Branca com-
pleta 203 anos. Para comemorar
essa data especial, a Prefeitura pro-
gramou diversos eventos especi-
ais que vão acontecer durante
todo o mês de outubro.

As comemorações terão inicio
no dia 11 de outubro com o 1º Fes-
tival de Interpretes de Casa Bran-
ca (Feinter), que segue até dia 14.
No dia 12 de Outubro haverá uma
festa especial em Comemoração ao

Programação especial marca o aniversário de Casa Branca
PROGRAMAÇÃO:
• De 11 a 14 de Outubro – Feinter
Horário: 20h
Local: Cine Teatro Casa Branca (levar 1 kilo de alimento não perecível)

• Dia 12 de Outubro - Dia das Crianças
Horário: 9h
Local: Praça Barão de Mogi Guaçu (Matriz)

•De 20 a 22 de Outubro -  1º Food Truck Festival
Horário: Dia 20 das 17 às 22h/ Dia 21 das 16h às 22h/ Dia 22 das 11h às 22h
 Local: Praça Rui Barbosa, 56 (em frente à antiga Prefeitura)

• Dias 21 e 22 de Outubro - Exposição de Carros Antigos
Horário: a partir das 9h
Local: Praça Barão de Mogi Guaçu (Matriz)

• De 25 a 28 de Outubro – Jabuticaba Rodeo Festival
Local: Pátio do Centro Integrado de Cultura e Eventos - Praça Rui Barbosa, 56

• Dia 29 de Outubro – Desfile Cívico e Militar de Aniversário da Cidade
Horário: 9h
Local: Praça Barão de Mogi Guaçu
Queima do Alho
Horário: 13h30
Local: Praça Rui Barbosa, 56, onde aconteceu o Jabuticaba Rodeo Festival.

Dia das Crianças. De 20 a 22 de Ou-
tubro teremos o 1º Food Truck
Festival. Dias 21 e 22 haverá uma
Exposição de Carros Antigos. Já no
dia 25, Aniversário de Casa Bran-
ca, terá início o Jabuticaba Rodeo
Festival, com diversas atrações e
que segue até dia 28. A abertura do
Rodeo (25) terá show da dupla Fi-
duma e Jeca, com portões abertos
para todos. Dia 29 acontecerá o
Desfile Cívico e Militar em come-
moração ao aniversário da cidade

e aos 100 anos do Tiro de Guerra
02-066. Após o desfile, às 13h30,
haverá a Queima do Alho, uma tra-
dição da culinária típica das comi-
tivas de peões de boiadeiro.  O car-
dápio é composto de arroz carre-
teiro, feijão gordo, paçoca de car-
ne e churrasco.

A renda das festas será reverti-
da para a Santa Casa de Casa Branca.
Confira a programação completa
dos Festejos do Aniversário de
Casa Branca:

Uma série de comemorações vai marcar os 203 anos de Casa Branca

Prefeitura convida restaurantes, lanchonetes,
sorveterias e cafés para participarem do

Primeiro Festival Gastronômico da Jabuticaba

A Prefeitura de Casa Bran-
ca, através do Departamento
de Cultura, está lançando esse
ano a primeira edição do Fes-
tival Gastronômico da Jabuti-
caba, que acontecerá de 11 a
25 de novembro. A ideia é en-
volver o maior número de es-
tabelecimentos voltados à
gastronomia da cidade: res-

Interessados poderão procurar o Departamento de Cultura localizado na Praça Rui Barbosa, 56, Centro, telefone 36719770 para

obter mais informações e se inscrever

taurantes, lanchonetes, sorve-
terias e cafés. Nesse período
os estabelecimentos deverão
adicionar aos seus cardápios
algum item que contenha Ja-
buticaba. Pode ser uma sobre-
mesa ou até um prato especí-
fico. Caberá a cada um a esco-
lha. Os estabelecimentos po-
derão fazer, se acharem ade-

quado, parcerias com as docei-
ras da cidade. A ideia é fomen-
tar o comércio da cidade,
ampliar o turismo e enaltecer
a Jabuticaba, uma vez que
Casa Branca é a Capital estadu-
al da fruta.

A Prefeitura está organi-
zando um material publicitá-
rio para divulgar os estabele-

cimentos participantes. Serão
feitos folders, cartazes e ade-
sivos para identificar os co-
mércios que vão aderir ao Fes-
tival. Além disso, a Prefeitura
irá divulgar amplamente o
Festival nos veículos de Co-
municação que disponibiliza:
site, Facebook e jornal Diário
Oficial do Município.
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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

 PORTARIA Nº 06
de 22 de setembro de 2017

DEFINE DIAS E HORÁRIOS DE REUNIÕES DAS COMISSÕES
PERMANENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASA BRANCA – SP, E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador ALBERTO ZOGBI FILHO, Presidente da Câmara Municipal
de Casa Branca, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, expe-
de a seguinte Portaria:

Art. 1º. Ficam definidos os dias e horários de reuniões das Comissões
Permanentes da Câmara Municipal conforme descrito abaixo:

I – Comissão de Constituição, Justiça e Redação: terças-feiras, 9 horas;
II – Comissão de Finanças e Orçamento: quintas-feiras, 9h30min;
III – Comissão de Serviços, Obras Públicas, Transportes e Meio Ambien-

te: terças-feiras, 8h30min;
IV – Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Turismo: quintas-fei-

ras, 9h30min;
V – Comissão de Saúde e Promoção Social: quintas-feiras, 9h30min.
§ 1°. As reuniões das Comissões serão públicas e somente poderão ser

realizadas nos dias e horários fixados.
§ 2°. A alteração extraordinária das reuniões somente poderá ser feita

com autorização prévia da Presidência.
Art. 2°. A cada reunião das Comissões Permanentes, os membros, reu-

nidos, devem preencher o livro de ata próprio, constando:
a) abertura;
Câmara Municipal de Casa Branca - São Paulo
Rua Barão de Casa Branca, n° 220
Casa Branca - SP - 13.700-000 - (19) 3671 1088
www.camaracasabranca.sp.gov.br -

camara@camaracasabranca.sp.gov.br
b) descrição das matérias em exame;
c) descrição da deliberação oferecida a cada processo, individualmente;
d) encerramento, constando os nomes dos membros presentes e assi-

naturas.
Parágrafo único. Após a confecção da ata, esta deve ser disponibilizada

à Secretaria da Câmara Municipal para inserção no Portal Transparência,
atendendo orientação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Art. 3°. Aplicam-se ao trabalho e responsabilidade das Comissões Per-
manentes as disposições do Regimento Interno (Resolução n° 08, de 19/11/
2003).

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

Câmara Municipal de Casa Branca,
22 de setembro de 2017.

Vereador ALBERTO ZOGBI FILHO – Presidente

PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2017 - PROCESSO nº 118/
2017

Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 0KM E MATERI-
AIS PERMANENTES PARA USO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
DIREITO DO IDOSO E CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas do
dia 16/10/2017. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esqui-
na com Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo.

Abertura: A abertura dos envelopes ocorrerá no mesmo
dia indicado às 09hs. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 -
Esquina com Rua Altino Arantes, Setor de Licitações.

Retirada do Edital pelo email:
licitacao@casabranca.sp.gov.br ou na Praça Barão de Mogi Gua-
çu, 51 - Esquina com Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo.

Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720.

Casa Branca, 28.09.2017
Marco César de Paiva Aga

Prefeito Municipal
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DECRETO Nº. 2.473 de 25 de setembro de 2017.

ATO DE JUSTIFICAÇÃO DA OUTORGA DE CONCESSÃO DO LOTE ÚNICO DE SERVI-
ÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CASA BRAN-
CA/SP

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, Prefeito do Município de CASA BRANCA, Estado
de São Paulo, usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei; e,

- Considerando na Lei Federal 8.987/95 e suas alterações, na Lei 8.666/93 e suas
alterações, na Lei 12.587/12, bem como nos termos da legislação municipal pertinente
à matéria, Lei 3.385/2017 e nas demais normas legais e regulamentares aplicáveis, tor-
na público, em especial, em cumprimento ao art. 5º, da Lei 8.987/95,

DECRETA:
                                      Art. 1.º - Fica aprovado o Ato de Justificação da Outorga

de Concessão do Lote Único de Serviço de Transporte Coletivo Urbano de Passa-
geiros do Município de Casa Branca/SP, nos termos constantes do anexo do presen-
te Decreto.

Art. 2.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas às
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 25 de setembro de 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL
Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado na Secretaria Geral.

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

ATO DE JUSTIFICAÇÃO DA OUTORGA DE CONCESSÃO DO LOTE ÚNICO DE SERVI-
ÇO DE TRANSPORTE COLEIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CASA BRAN-
CA/SP

O Município de Casa Branca, através dos órgãos competentes, com fundamen-
to na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município, na Lei Federal 8.987/95 e suas
alterações, na Lei 8.666/93 e suas alterações, na Lei 12.587/12, bem como nos termos
da legislação municipal pertinente à matéria, Lei 3.385/2017 e nas demais normas le-
gais e regulamentares aplicáveis, torna público, em especial, em cumprimento ao art.
5º, da Lei 8.987/95, o presente ATO DE JUSTIFICAÇÃO DA OUTORGA DE CONCESSÃO DO
LOTE ÚNICO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLEIVO URBANO DE PASSAGEIROS.

O transporte coletivo é um serviço público essencial especialmente para o bem
estar

das camadas mais humildes da população. O acesso a esse serviço é, para grande
parcela da população, o único meio de locomoção para o trabalho, a educação e o la-
zer. Nossa cidade não dispõe de outra modalidade de transporte coletivo à disposição
da população, senão através dos ônibus.

Está demonstrado que o modelo vigente há décadas, de permissões concedi-
das sem licitação à empresas que se encarregariam da operação das linhas de ôni-
bus, tem prejudicado a organização, a qualidade e a racionalização do sistema.

Tal modelo é resultado de uma omissão histórica de governos e empresários do
setor,

os quais jamais tiveram a determinação de enfrentar o problema, especialmen-
te quanto ao planejamento, mobilidade e a viabilidade do transporte público, bem como
ao cumprimento dos contratos pelas permissionárias.

As mudanças necessárias à melhoria do sistema passam necessariamente pela
contratação de uma nova empresa operadora, pela outorga de concessão do serviço
a nova concessionária que possa assumir o sistema e a manutenção da operação das
linhas já existentes, arcando com o significativo investimento a ser feito.

Desta forma, poderemos garantir que a concessão atenda aquilo a que se des-
tina: sanar a ineficiência e a incapacidade financeira e operacional da atual permis-
sionária em prestar o serviço, bem como aprimorar e dar maior eficiência ao serviço
público de transporte coletivo urbano de passageiros por ônibus.

Paralelamente, a implantação da integração física e tarifária, através do siste-
ma de bilhetagem eletrônica, a criação de linhas interdistrital, a implantação de sis-
temas informatizados de planejamento e controle, o reestudo do sistema viário da
cidade e outras medidas, além de tornar o transporte mais acessível para os usuári-
os que mais se deslocam, estimularão a integração e o desenvolvimento.

A concessão, que vigorará pelo prazo de 5 (anos) anos, renováveis na forma da
lei, terá por objeto a prestação do serviço público de transporte coletivo urbano de
passageiros por ônibus, compreendendo um único lote com 4 (quatro) linhas, com
operação de 3 (três) linhas de circulação urbana 1 (uma) linha de circulação interdis-
trital.

A concessão será outorgada através de licitação da modalidade Concorrência,
tipo menor valor da tarifa de remuneração (art. 15, I, da Lei 8.987, com os acréscimos
da Lei 9.648) e (art. 9, da Lei 12.587), ficando, portanto, amplamente resguardados os
princípios que regem a atividade administrativa, dentre eles, os princípios da legali-
dade, competitividade, moralidade, economicidade e eficiência.

Não será permitida a participação de pessoas jurídicas e/ou seus sócios ou
controladores pessoas físicas e/ou jurídicas, impedidas de licitar com o poder públi-
co, assim como aquelas que tenham descumprido contratos de permissão e/ou con-
cessão com o município, ou quaisquer outras que de forma direta ou indireta possa
demonstrar a possibilidade de monopolização municipal da exploração dos serviços
objeto da presente.

Deverá ser concedido o serviço do total das linhas a uma única pessoa jurídi-
ca. Visando garantir a efetivação do objeto da concessão no menor prazo possível,
dada

a urgência na manutenção e melhoria dos serviços, a concessão poderá pre-
ver a cessão de uso de bem público municipal reversível ou indenizável, para os fins
da prestação do serviço pelo concessionário, considerando as condições específicas
de nossa cidade, especialmente quanto à localização, preparação, licenciamento e uti-
lização de espaços para implantação de itens de infraestrutura, tais como estaciona-
mentos, garagens, oficinas e etc.

Com o mesmo objetivo, especialmente para evitar a solução de continuidade
do serviço, considerando que o mercado de mão de obra especializada em Casa Branca
e adjacências não atenderão a eventual demanda de novas contratações na quanti-
dade e qualidade exigidas, a concessão poderá prever clausula de garantia de con-
tratação pelo futuro concessionário, da mão de obra operacional e administrativa exis-
tente e atualmente trabalhando nas linhas em operação e objeto da licitação, o que
caracterizará sucessão apenas e especificamente ao caso de eventuais direitos tra-
balhistas relacionados diretamente a pessoa de cada contratado.

Desta forma, está amplamente justificada a outorga da concessão da presta-
ção do lote único de serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros,
tratando-se, de serviço essencial na forma da lei, e de fundamental importância para
o bem-estar da cidadania da população de Casa Branca.

Publique-se.

JUSTIFICATIVA E FORMA DE REPASSE DO SUBSÍDIO

Por se tratar de um serviço essencial a população e com base na Lei Federal nº
12.587/12 art 9° parágrafos 3°e 5° a diferença entre o valor da Tarifa Pública e o valor
monetário da Tarifa de Remuneração da prestação do Lote Único de Serviço de Trans-
porte Coletivo Urbano de Passageiros poderá ser subsidiada pelo Poder Público Mu-

nicipal a fim de garantir a operacionalização e execução dos serviços, sendo assim,
após projeções de demanda frente às necessidades dos usuários chegou se aos se-
guintes dados apurados:

(Tarifa Pública x Passageiros Equivalentes) – (Tarifa de Remuneração x
11.250 (Passageiros Equivalentes estimados na licitação).

Caso a fórmula acima apresente déficit, ocorrerá o repasse de Subsídio tarifá-
rio equivalente ao resultado deficitário.

Como referência para a estimativa de arrecadação, utilizaremos o valor da Tari-
fa Pública praticada atualmente, ou seja, R$ 2,50 por passageiro.

Frisa-se que por ocasião do procedimento licitatório, o poder público munici-
pal poderá definir outro valor de Tarifa Pública mediante Decreto.

O resultado da multiplicação da Tarifa de Remuneração (TR) pela quantidade
de Passageiros Equivalente estimada na licitação (11.250) resultará na Projeção do Valor
a ser Arrecadado (PVA). A Projeção do Valor a ser Arrecadado (PVA) será considerado
como o valor capaz de cobrir os reais custos do serviço prestado ao usuário, além da
remuneração do prestador, e será obtida através do seguinte cálculo:

PVA = TR x 11.250

PVA = R$ 9,94 x 11.250

PVA = R$ 11.825,00

PVA - Projeção do Valor a ser Arrecadado
TR – Tarifa de Remuneração
11.250 - Refere-se ao número de passageiros equivalentes estimado na licita-

ção e que servirá de base para as proponentes estimarem suas receitas.

A Projeção do Valor Total a ser Arrecadado (PVA), por representar o valor sufici-
ente e necessário para manter o equilíbrio financeiro do contrato, servirá como base
para o cálculo do subsídio tarifário. Salienta-se que para estimativa na fase interna
da licitação, foi utilizado o valor da Tarifa de Remuneração estimada originada pelo
cálculo da planilha GEIPOT, no entanto, frisa-se, por ocasião do procedimento lici-
tatório será utilizada a Tarifa de Remuneração resultante da proposta vencedora
da licitação.

O subsídio tarifário será repassado à concessionária quando o resultado do
cálculo abaixo apresentar Déficit.

(TP x PE) - PVA

PVA - Projeção do Valor a ser arrecadado;
TP– Tarifa Pública;
PE – Passageiros Equivalentes (calculados mensalmente através do controle obtido

pela bilhetagem eletrônica)

R$ (2,50 x 11.250i) – 111.825,00
R$ 28.125,00 – 111.825,00
R$ -83.700,00 (Déficit)

Para tanto, torna-se necessário à complementação dos custos operacio-
nais do serviço pelo Poder Público Municipal até que o sistema atinja seu
ponto de equilíbrio financeiro igualando custos operacionais com arrecada-
ção da tarifa pública. Na situação ilustrada acima, é possível observar que o
valor a ser repassado a título de Subsídio Tarifário é o correspondente ao Dé-
ficit apresentado, ou seja, de R$ 83.700, 00.O valor dos repasses via subsidio
será monitorado mensalmente através do controle obtido pela bilhetagem ele-
trônica, onde aumentando a arrecadação através da tarifa praticada, automa-
ticamente será diminuído proporcionalmente o valor do subsidio a ser repas-
sado. O valor do subsídio não excederá 85% (oitenta e cinco por cento) da ta-
rifa de remuneração.
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LEI Nº 3.415 de 28 de setembro de 2017.
“ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 1.441/1989, ATRIBUINDO FUNÇÃO PARA O CARGO PÚ-

BLICO DE FISCAL DE TRIBUTOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ”

A Câmara Municipal de Casa Branca aprova e o Prefeito Municipal sanciona e pro-
mulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica destinado ao cargo de “Fiscal de Tributos”, Classe 05, as seguintes
atribuições:

I – acompanhar e contribuir na formulação da política econômico-tributária do
Município;

II – acompanhar e contribuir na formulação da política de desenvolvimento eco-
nômico municipal;

III – propor e colaborar na formulação do plano de atividades do Departamento
a que estiver afeta a tarefa de fiscalização;

IV – participar de ações conjuntas com aos demais departamentos e órgãos mu-
nicipais, assim como, com órgãos de outras esferas governamentais que tenham rela-
ção com o interesse da administração tributária municipal;

V – propor e colaborar na formulação do planejamento das atividades afetas à
administração tributária;

VI – participar com agentes da área de administração tributária de outros entes
municipais, estaduais, distritais e federais de ações que, mediante convênios, acordos,
contratos e outras espécies de avenças permitam a troca de experiências, informações,
cadastros e outros elementos de mútua colaboração;

VII – participar de cursos, palestras, simpósios, congressos e outros eventos re-
lacionados com os assuntos da administração tributária e de interesse municipal;

VIII – avaliar, planejar, executar e participar de programas de pesquisa, aperfei-
çoamento e/ou capacitação e treinamento relacionadas com a administração tributária;

IX – manter-se atualizado na legislação tributária do Município, assim como na
legislação de outras esferas governamentais que digam respeito, direta ou indiretamen-
te, aos tributos municipais e aos controles atribuídos ao cargo;

X – acompanhar a evolução interpretativa jurisprudencial, em especial, no que diz
respeito àquelas decisões vinculantes;

XI – promover medidas tendentes ao aperfeiçoamento da legislação tributária,
bem como, adotar medidas para sua consolidação;

XII – executar, gerir e supervisionar as atividades relacionadas com a adminis-
tração tributária do Município;

XIII – tomar medidas administrativas necessárias aos controles cadastrais com vista
em sua permanente atualização, regularidade, confiabilidade e disponibilidade, em es-
pecial, no que diz respeito a inscrição, alteração e baixa de estabelecimentos;

XIV – tomar medidas administrativas necessárias aos controles a serem exerci-
dos sobre microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno
porte, inclusive em relação a sistemas simplificados de tributação, a exemplo do Sim-
ples Nacional;

XV – realizar os controles necessários para a adequada manutenção ou para o
desenquadramento dos contribuintes nos programas simplificados de tributação, a
exemplo do Simples Nacional;

XVI – acompanhar atividades de ambulantes e estabelecimentos com localiza-
ção provisória, inclusive, feiras itinerantes, parques de diversões, comércio ambulante
e outros, no que diz respeito a seu licenciamento e pagamento de tributos municipais;

XVII – realizar procedimentos fiscalizatórios em estabelecimentos e fora deles,
inclusive acessar áreas privadas, conteúdos existentes em cofres, armários, gavetas, ar-
quivos ou em qualquer outro lugar, podendo, quando não lhe for aberto para exame,
proceder, mediante termo, seu lacre, que só poderá ser rompido por fiscal tributário
municipal ou por ordem judicial;

XVIII – apreender livros, documentos, papéis, planilhas, rascunhos, borradores
e outros elementos que possam constituir-se relevantes no exame fiscal;

XIX – realizar auditorias fiscais visando a apuração de valores para a constitui-
ção do crédito tributário;

XX – realizar auditorias contábeis, examinando os livros e registros existentes em
confronto com os documentos que lhes dão sustentação e com outros elementos apu-
rados pelo fisco e que permitam a avaliação da qualidade e confiabilidade daqueles re-
gistros;

XXI – promover, quando apurada irregularidade que a invalide, a desclassificação das
escritas contábil e/ou fiscal promovendo, em bases razoáveis, o arbitramento das operações
e prestações;

XXII – fixar, na forma da lei, os valores de estimativa de base de cálculo para o
pagamento de tributos municipais;

XXIII – realizar diligências para esclarecimentos necessários à verificação fiscal;
XXIV – realizar perícias contábeis, administrativas e judiciais, em livros, demons-

trativos e demais peças contábeis visando o exame de autenticidade de registros para
fins de ISSQN e outros tributos;

XXV – realizar, com a finalidade de fiscalização e/ou planejamento tributário, es-
tudos e análise dos dados coletados nos sistemas informatizados usados pelo Municí-
pio, em especial, com vistas às atividades de lançamento, cobrança, arrecadação e con-
trole;

XXVI – realizar revisões de ofício, homologando o valor lançado e/ou lançando o
crédito tributário apurado;

XXVII – aplicar, quando cabível, as penalidades previstas em lei;
XXVIII – realizar a revisão das guias e informações prestadas pelos contribuin-

tes, relativas aos tributos municipais;
XXIX – realizar a avaliação de imóveis para fins de apuração do valor da base de

cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI);
XXX – realizar, na forma da lei, a revisão dos valores venais de imóveis para fins

de apuração do valor da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terri-
torial Urbana;

XXXI – constituir o crédito tributário mediante lançamento;
XXXII – instruir os pedidos de reconhecimento de imunidades, não incidência e

isenção;
XXXIII – instruir os pedidos de repetição relacionados com as receitas públicas;
XXXIV – decidir nos pedidos de moratória e de parcelamento de débitos tributá-

rios e não tributários, na forma que a lei definir;
XXXV – preparar os processos do contencioso administrativo, tributário e não tri-

butário;
XXXVI – prestar apoio técnico, em matéria fiscal, ao órgão responsável pela re-

presentação judicial do Município;
XXXVII – proceder o cancelamento dos créditos tributários e não tributários, em

obediência à legislação municipal;
XXXVIII – desempenhar atividades tributário-fiscalizatórias, relativas a tributos

de outras esferas governamentais, mas que tenham sido delegadas para a Administra-
ção Municipal;

XXXIX – coordenar as atividades decorrentes de convênios firmados com o Esta-
do e com a União, relativos à cooperação e controle de tributos que reflitam transferên-
cias financeiras intergovernamentais;

XL – lavrar pareceres, informes técnicos e outros documentos que visem orien-
tar a Administração Municipal na solução de assuntos de ordem tributária;

XLI – prestar orientação tributária ao contribuinte;
XLII – acompanhar e controlar as transferências intergovernamentais, verifican-

do a regularidade da participação do Município no produto da arrecadação de tributos
da União e do Estado;

XLIII – realizar os procedimentos de formação e instrução de notificações relaci-
onadas a crimes praticados contra a ordem tributária;

XLIV – apresentar dados e prestar informações e assessoramento ao Diretor de
Finanças, ao órgão de controle interno e ao Chefe do Poder Executivo;

XLV – proceder a inscrição da dívida ativa tributária e da dívida ativa não tributária;
XLVI – realizar o processo de arrecadação das receitas municipais, encetando es-

forços especiais para que os ingressos financeiros se deem, sempre que possível, me-
diante procedimentos administrativos;

XLVII – lavrar a Certidão de Dívida Ativa encaminhando-a para o órgão responsá-
vel pela execução judicial dos créditos da fazenda pública;

XLVIII – autorizar ou revogar a autorização para o uso de documentos fiscais, in-
clusive os eletrônicos;

XLIX – credenciar os usuários dos sistemas especializados, em especial os siste-
mas de emissão de notas fiscais de serviços eletrônicas e os sistemas de declarações
periódicas de informações;

L – acompanhar e gerir todos os controles necessários à verificação do cumpri-
mento das obrigações acessórias do contribuinte;

LI – aplicar as penalidades cabíveis pelo descumprimento da obrigação acessó-
ria;

LII – orientar os servidores auxiliares da Secretaria da Fazenda para a execução
dos serviços burocráticos e auxiliares;

LIII – expedir, após o regular trâmite nos diversos órgãos fiscalizadores munici-
pais, em especial, obras, posturas, meio ambiente e saúde, assim como de órgãos de
outras esferas governamentais, quando exigidos, o alvará de localização e autorização
do funcionamento dos estabelecimentos para o exercício de atividades no Município;

LIV – expedir, na forma da legislação, o alvará provisório, acompanhando e con-
trolando o atendimento das exigências que ficaram pendentes de regularização e cas-
sando a licença provisória quando constatada irregularidade em relação à concessão
ou quando, encerrado o prazo de validade do alvará provisório, não tiverem sido cum-
pridas as condições impostas quando de sua liberação;

LV – contribuir nas ações de educação tributária, ministrando palestras, capacita-
ções, cursos e outros eventos voltados ao incentivo no cumprimento das obrigações prin-
cipal e acessória;

LVI – conduzir veículos oficiais, desde que devidamente habilitado e exclusiva-
mente para atribuições próprias do cargo;

LVII – realizar vistorias, lavrando relatórios, e notificações, exigindo a solução a
respeito das irregularidades encontradas;

LVIII – realizar perícias técnicas da especialização de sua formação visando a cons-
tatação de elementos necessários à apuração do valor dos tributos;

LIX – lavrar laudos técnicos em exames realizados dentro da especialização de
sua formação;

LX – atuar como assistente técnico em processos administrativos e judiciais, la-
vrando laudos, pareceres e outros documentos pertinentes;

LXI – atuar como julgador em colegiado que tenha como atribuição a decisão do
contencioso administrativo;

LXII – atuar como defensor do Município em colegiado que tenha como atribui-
ção a decisão do contencioso administrativo;

LXIII – realizar quaisquer outras atividades e cumprir outras tarefas inerentes à
administração tributária e sua fiscalização não referidas nos demais itens desta Descri-
ção Analítica das Atribuições do cargo de Fiscal Tributário.

Art. 2º - A carga horária semanal do Fiscal Tributário será de 40 horas semanais.

Art. 3º - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 28    de setembro 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

P O R T A R I A Nº.  6.199

O SR. 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   V e VIII   DA   LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E DE CONFORMIDADE
COM O A LEI NO.3.291 de 22 DE OUTUBRO DE 2015.

                      NOMEIA e dá posse aos novos membros que constituirão o CONSE-
LHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE-
SENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – CONSELHO DO FUNDEB, para o período de 2017 a
2019 conforme segue: -

Nomeia e dá posse aos novos membros que constituirão o Conselho Munici-
pal de Acompanhamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educa-
ção - Conselho do FUNDEB, para o mandato de 2017 a 2019 conforme segue:

I – 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal sendo pelo menos
um do Departamento Municipal de Educação ou órgão equivalente;

Titular: Maria Elza Campanhã da Silva
Suplente: Eliete Aparecida dos Reis Silva
Titular: Isabel Aparecida Mariano Martins
Suplente: Rosana Aparecida Bernardo
II – 1 (um) representante dos professores da educação básica pública;
Titular: Maria Silvia Palma Peres
Suplente: Carla Glória Sabaini Pavan
III – 1 (um) representante dos diretores das escolas públicas;
Titular: Elaine Aparecida Carvalho Gomes
Suplente: Donizete Aparecido Tater
IV – 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das esco-

las públicas;
Titular: Selma Rita Silva Paiva Marques Assunção
Suplente: Cleusa Maria Silvério
V – 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública;
Titular: Vanessa Chierottti Tavares
Suplente: Fernanda Aparecida Mendes
Titular: Ana Marcela Leonardo
Suplente: Adriana Ramos
VI -  2 (dois) representantes dos estudantes de educação básica pública, um

dos quais indicado pela entidade de estudantes secundaristas;
Titular: Bianca Martinatti Andrade Faria
Suplente: João Pedro Lufino Pereira
Titular:  Mariana Machado Thomé
Suplente: Gabriel Borges Neilen
VII – 1 (um) representante do Conselho Municipal de Educação;
Titular: Ana Maria Thiago Landim
Suplente: Maria Aparecida Vieira de Sousa Menardi
VIII – 1 (um) representante do Conselho Tutelar.
Titular: Danilo Wellington Generoso Rodrigues
Suplente: Deise Cristiane Gonçalves
Fica revogada a Portaria nº. 6.102 de 21 de março de 2017.

Registre     -     se         e         Publique     -     se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 18 de setembro de 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
           PREFEITO MUNICIPAL
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•01 Auxiliar de Serralheiro

•03 Representante Comercial (c/ experiência
acima de 1 ano)

•10 Serviços Gerais p/ portadores de deficiên-
cia (unissex - acima de 21 anos)

•Garçom

•Garçonete

•Auxiliar de Pintor

•02 Balconistas (mulher - disponibilidade de
horário)

 •02 Vendedor  (c/ experiência)

•01 Vendedor (s/ experiência)

•03 Vendedoras (c/ experiência acima de 1 ano)

•02 Açougueiro (Supermercado Santa Cecília -
c/ Fabiano)

•02 Motoboy (homem - idade 20 a 35 anos -
habilitação A/B - disponibilidade de horário)

•Operador de Maquina CNC (experiência)

•Sorveteiro Ambulante (Gellu's e Cuca Fresca)

•Técnico ou Auxiliar de Enfermagem - Vagas
para home care, atendimento domiciliar início
imediato. (Necessário ter experiência com tra-
queotomia e Gastrostomia, e possuir COREN
ATIVO). enviar currículo p/:
saudecompanyrh@gmail.com

•Eletricista automotivo (CNH - experiência)

•03 Manicure (com experiência - Salão Equili-
brium - Falar c/ Mauro)

•Depiladora (com experiência - Salão Equili-
brium - Falar c/ Mauro)

 •06 Serviços Gerais (mulher - acima de 30 anos)

•50 vagas p/ telemarketing (premier trabalho
em casa - acima de 18 - computador próprio -
deixar currículo no PAT)

Programa CIEE de Pessoas com Deficiências
(Área Administrativa - Ensino Médio:

cursando ou completo - trabalhar em Santa
Cruz das Palmeiras e região -  enviar
currículo com Assunto:  PCD  - email:

pecampinas@ciee.org.br)

Inscreva-se pela internet no "Programa
Jovem Aprendiz 2017" (jovens de 14 a 24

anos)

Atualizado em: 26/09/2017
Por: Adriana M. Zanchetta
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DECRETO Nº. 2.472 de 25 de setembro de 2017.
“ATO DE JUSTIFICATIVA DA DELEGAÇÃO, EM REGIME DE CONCESSÃO,

DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
E ESGOTAMENTO SANITÁRIO.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, Prefeito do Município de CASA BRANCA,
Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas
por Lei; e,

- Considerando o que preceitua o artigo 175 da Constituição Federal, bem
como as disposições da Lei Federal n. º 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e da
Lei Federal n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007;

DECRETA:
Art. 1.º - Fica aprovado o ato de Justificativa da Delegação, em regime de

concessão, da prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e es-
gotamento sanitário, nos termos constantes do anexo do presente Decreto.

Art. 2.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
às disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 25 de setembro de 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL
Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado na Secretaria Geral.

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

ATO DE JUSTIFICATIVA DA CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE
CASA BRANCA/SP

Considerando o artigo 175 da Constituição Federal de 1988, que incumbe
ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou
permissão, sempre através de licitação a prestação de serviços públicos.

Considerando a Lei Federal n. º 11.445/2007, que estabelece as diretrizes
nacionais para os serviços de saneamento básico, estando inseridos neste con-
ceito os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, reafir-
mando a competência do Poder Público para a oferta desses serviços de modo
eficiente, adequado e satisfatório em atendimento ao interesse público e às
necessidades dos usuários.

Considerando a Lei Complementar n. º 361, de 20 de dezembro de 2013,
que instituiu o Plano Municipal de Saneamento Básico do Município, desti-
nado à execução dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sani-
tário na sede do Município de CASA BRANCA, Estado de São Paulo;

Considerando a Lei Orgânica Municipal, que em seu artigo 3.º estabelece
que: “ao Município, no exercício de sua autonomia, legislar sobre tudo quanto
respeite o interesse local, tendo como objetivo o pleno desenvolvimento de
suas funções sociais e garantir o bem-estar de seus habitantes, cabendo-lhe,
privativamente, entre outras, as seguintes atribuições:: (...) IV - organizar e
prestar os serviços públicos de forma centralizada e descentralizada sendo
neste caso: a) prioritariamente, por outorga, às suas autarquias ou entidades
para-estatais; b) por delegação, a particulares, mediante concessão, permissão
ou autorização; ”

O Prefeito do Município de CASA BRANCA/SP, Chefe do Poder Executivo
Municipal, com fundamento no artigo 5. º, da Lei Federal n. º 8.987, de 13
de fevereiro de 1995, vem apresentar a justificativa da conveniência de ou-
torga da concessão do serviço público de abastecimento de água e esgota-
mento sanitário do Município, que compreende: a) abastecimento de água
potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações necessá-
rias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as liga-
ções prediais e respectivos instrumentos de medição; b) esgotamento sani-
tário: constituído pelas atividades; infraestruturas e instalações operacio-
nais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos es-
gotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no
meio ambiente; o prazo da mencionada concessão será de trinta anos e
abrangerá o território do Município de CASA BRANCA/SP, nos termos
constantes do Edital a ser lançado.

Após a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do
Município de CASA BRANCA/SP, conclui-se que é necessário que a Prefeitura
Municipal apresente um mínimo de rentabilidade (sob a ótica econômico-
financeira) que lhe permita, ao menos, ter “capacidade de investimento”
para atender as expansões e melhorias que já se fazem necessárias neste
momento, pois, se mantido o cenário atual, a Prefeitura terá que realizar
aportes constantes no seu sistema de água e esgotamento sanitário, o que
lhe trará dificuldades financeiras, haja vista a necessidade de alocação de
verbas para as demais rubricas do orçamento do Município, tais quais, edu-
cação, segurança, saúde, entre outras, tão importantes quanto a de sanea-
mento básico.

•Não obstante, no referido (PMSB) Plano Municipal de Saneamento Bási-
co foi concluído, ainda, que o Município não é autossuficiente para a realização
da gestão do saneamento, sendo sugerido as seguintes medida imediatas
para mudar tal situação, a saber:

•Decreto de Emergência, configurando a necessidade de contratação de
empresa em caráter emergencial para suprir a demanda a evitar grave dano
para a saúde pública até que se realizem medidas definitivas.

•Necessário, ainda, a realização de políticas públicas para que se ameni-
zem as desigualdades sociais conforme descrita em estudo do IDH “Indicado-
res Sociais“

Alternativamente às medidas acima, no Plano Municipal foi sugerida a
adoção das seguintes opções:

•Aumento das tarifas: Necessário um aumento das tarifas para dar susten-
tação as melhorias necessárias e as despesas operacionais e administrativas do
Departamento de Saneamento e Meio-ambiente.

•Busca de parceiro com capacidade de investir no sistema e suportar
a Prefeitura, no seu Departamento de Saneamento e Meio-ambiente, na
implantação das ações necessárias elencadas neste Plano Municipal para
melhoria dos sistemas de água e esgoto do Município de CASA BRANCA.

Como se vê, a atual situação do Município é crítica, sendo certo que, em
um futuro não tão distante, a Prefeitura terá que fazer um vultoso investi-
mento no sistema de para garantir à população a prestação dos serviços de
abastecimento de água e esgoto.

Ocorre que, conforme bem apontado no PMSB, o Município de CASA BRAN-
CA/SP, não possui capacidade financeira, tampouco disponibilidade de pessoal
técnico para realizar esse tipo de investimento.

Sendo assim, tendo em vista a necessidade de manter um serviço de abas-
tecimento de água e esgoto digno a população de CASA BRANCA/SP, o Prefeito
do Município de CASA BRANCA/SP, com base nas orientações constantes do
PMSB – Plano Municipal de Saneamento Básico, concluiu que a melhor al-
ternativa para o Município seria a concessão da prestação dos serviços de
abastecimento de água e esgoto.

Isto porque, de acordo com os estudos realizados, a exploração de
serviços públicos por empresas especializadas assegura: a redução de
aporte de recursos públicos pela Administração Pública; a transferência
do risco de exploração da atividade econômica para empresas com co-
nhecimento especializado na área de saneamento; o fomento à ativida-
de econômica; e, a apropriação da eficiência de empresas especializadas
na prestação de serviços públicos e atividades de interesse público.

Desta forma, não resta dúvida que a concessão do serviço de abastecimen-
to de água e esgoto é a melhor alternativa para o Município de CASA BRANCA/
SP, da mesma forma, que foi para os seguintes Municípios, que adotaram tal
medida para garantir o serviço aos seus munícipes, a saber:

Assim, após analisar as vantagens e desvantagens dos vários modelos de
gestão para a prestação dos serviços públicos de saneamento básico uti-
lizados por tais Municípios, o Poder Executivo Municipal, por meio de
seu Prefeito Municipal, decidiu, como mais adequado ao atendimento
do interesse público da população de CASA BRANCA/SP, a realização de
licitação pública para delegar os serviços públicos de abastecimento de
água e esgotamento sanitário, em face das expressivas vantagens que
essa modalidade institucional propicia, especialmente em contraste com
o grande volume de investimentos municipais que seriam necessários à
manutenção da prestação de serviços por organismo municipal.

DECRETO N.º    2.474 de 25   de setembro 2017.
Dispõe sobre a organização pedagógica e administrativa do Programa de Avali-

ação da Educação Básica do Município de Casa Branca – PAEB/CB, bem como, nor-
mas, objetivos, metodologia e calendário e dá providências correlatas.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, Prefeito Municipal de Casa Bran-
ca, Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais, que lhe são confe-
ridas por lei, nos termos do art.81, VIII da Lei Orgânica do Município.

Considerando a necessidade de instituir um Programa de Ava-
liação da Educação Básica nas unidades escolares do Sistema Municipal de Ensino
de Casa Branca como instrumento identificador do efetivo grau de eficiência do pro-
cesso ensino-aprendizagem na Educação Pública;

Considerando a imprescindibilidade de dispor sobre normas,
objetivos, calendário, metodologia, bem como toda a organização pedagógica e admi-
nistrativa do referido PAEB/CB;

Considerando a importância do Programa de Avaliação da Edu-
cação Básica do Município de Casa Branca – PAEB/CB, como instrumento de desen-
volver estratégias e melhoria na qualidade do ensino da Rede Municipal de Ensino.

D E C R E T A:

Art. 1º. a organização pedagógica e administrativa do Programa
de Avaliação da Educação Básica do município de Casa Branca – PAEB/CB, bem como
os objetivos, metodologia e calendário, são os dispostos neste Decreto.

Art. 2º. O Programa de Avaliação da Educação Básica do Muni-
cípio de Casa Branca – PAEB/CB, é instrumento identificador do efetivo grau de efici-
ência do processo ensino-aprendizagem na Educação Pública.

Art. 3º. São objetivos do Programa de Avaliação da Educação Bá-
sica do município de Casa Branca – PAEB/CB:

I - obtenção de indicadores educacionais que possam subsidi-
ar a elaboração de propostas de intervenção técnico-pedagógica na Rede Municipal
de Ensino;

II - propiciar a equipe gestora após a análise dos resultados alcançados,
buscar estratégias e direcionar os planos de ação desenvolvidos pelo corpo docente;

                       III – elevar sistematicamente a qualidade de ensino oferecido aos
educandos, corrigindo as eventuais distorções detectadas.

Art. 4º. O calendário para a realização do Programa de Avaliação
da Educação Básica do município de Casa Branca – PAEB/CB, deve ser definido, a cada
ano, pelo Departamento Municipal de Educação mediante publicação de Resolução.

Parágrafo único. O Programa de Avaliação da Educação Básica do município de
Casa Branca – PAEB/CB será realizado sempre ao final de cada ano letivo.

Art. 5º. As provas do Programa de Avaliação da Educação Bási-
ca do município de Casa Branca – PAEB/CB, deverão ser aplicadas aos alunos do 1º
ao 5º ano do Ensino Fundamental do Sistema Municipal de Ensino.

Art. 6º. Por ocasião da realização do Programa de Avaliação da
Educação Básica do município de Casa Branca – PAEB/CB, as atividades pedagógi-
cas, administrativas e acadêmicas, das Unidades Escolares da Rede Municipal de En-
sino, não deverão ser suspensas, de modo a não causar prejuízos ao andamento re-
gular do ano letivo.

Art. 7º. As provas do Programa de Avaliação da Educação Bási-
ca do município de Casa Branca – PAEB/CB, deverão ser aplicadas simultaneamente
em todas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.

Art. 8º. Os resultados do Programa de Avaliação da Educação Bá-
sica do município de Casa Branca – PAEB/CB, deverão ser divulgados nos prazos de-
finidos pelo Departamento Municipal de Educação, obedecendo, porém, ao seguin-
te:

I – encaminhamento do resultado individual de cada aluno à
Unidade Escolar em que estiver matriculado;

II – encaminhamento de resultado global da Unidade Escolar
ao respectivo Diretor, tendo em vista os dados estatísticos do desempenho geral dos
alunos ali matriculados no ano em avaliação.

Art. 9º. Os resultados obtidos pelos alunos no Programa de Ava-
liação da Educação Básica do Município de Casa Branca – PAEB/CB devem ser obje-
tos de estudo na elaboração do Projeto Político Pedagógico e Plano de Gestão das uni-
dades escolares do Sistema Municipal de Educação.

Art. 10. O detalhamento da organização pedagógica e adminis-
trativa, bem como de todo o procedimento para a realização do Programa de Avalia-
ção da Educação Básica do Município de Casa Branca – PAEB/CB, deverão ser efetua-
dos mediante atos normativos do Diretor Municipal de Educação.

Art. 11. Os casos não previstos neste Decreto deverão ser deli-
berados pelo Diretor Municipal de Educação, consultando o Conselho Municipal de
Educação – CME, caso haja necessidade.

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 25 de setembro de 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
 PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta Secretaria

        MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
       SECRETÁRIA GERAL


