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EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município é uma publicação oficial 

da Prefeitura do Município de Casa Branca e da Câmara Mu-
nicipal de Casa Branca

Jornalista Responsável:
Andréa Brock - MTB 26.526

Priscila Forgione - Assistente - MTB 44.471

Tiragem: 1.500 exemplares
Distribuição Gratuita

ERRATA  publique-se com o teor que segue

Em substituição a Portaria do mesmo número 6.513, pu-
blicada  em 17.05.2019 - Edição no. 100/19 página 4.

P O R T A R I A   Nº.6.513

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:
Art. 1º. - Fica designados os Servidores Municipais, 

abaixo relacionados sem prejuízo de suas atribuições nor-
mais para, sob presidência do primeiro, constituírem a CO-
MISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DIS-
CIPLINAR –PAD.

Art. 2º. Fica designado o servidor Antonio Leandro 
Tor, matrícula 2043, para atuar como presidente na referi-
da Comissão em substituição ao servidor Luis Leonardo Tor 
matrícula no. 2036, exclusivamente quanto ao processo no. 
212/2019. 

PRESIDENTE: 
ANTONIO LEANDRO TOR – Matrícula no.2043

MEMBROS: 
MARIA GUIOMAR DOS SANTOS – Matrícula no.1965
CARLOS ANDRÉ CASALLI – Matrícula no.1657

Art. 2º. – Para secretariar a Comissão Permanente de 
Processo Administrativo Disciplinar – PAD, fica designada a 
Servidora SUELY GOMES – Matrícula no.; 1684.

 
Registre      -      se      e      Publique      -      se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 25 de abril de 2019.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Secretaria Geral/ 2019

Autoria dos vereadores Enivaldo Willian da Silva (Minhoka) 
e Marcelo Galante Lopes da Cunha

LEI Nº 3.595 de 23 de maio de 2019.
 
DENOMINA “CONRRADO COLLI” A RUA ATUALMENTE CO-
NHECIDA COMO PÁTIO DA ESTAÇÃO NOVA, LOCALIZADA 
APÓS O PONTILHÃO DO DESTERRO, SENTIDO SP 215, À ES-
QUERDA. 

A Câmara Municipal de Casa Branca aprova e o Prefei-
to Municipal sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica denominada “Conrrado Colli” a rua atu-
almente conhecida como Pátio da Estação Nova, localizada 
após o pontilhão do Desterro, sentido SP 215, à esquerda.

Art. 2°. A Prefeitura Municipal deverá providenciar a 
instalação de placa com o nome do homenageado no local.

Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 23 de maio de 2019.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta 
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETARIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2019 - PROCESSO nº 53/2019

Objeto: Registro de Preços para aquisição de tecidos e avia-
mentos para as oficinas oferecidas pelo Departamento Mu-
nicipal de Promoção Social.
Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas do dia 
10/06/2019. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina 
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 - Es-
quina com Rua Altino Arantes, Setor de Licitações. 
Retirada do Edital pelo email: licitacao@casabranca.sp.gov.
br ou na Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua 
Altino Arantes, Setor de Protocolo.
Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720. 

Casa Branca, 27.05.2019

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2019 
PROCESSO nº 54/2019

Objeto: Registro de Preços para aquisição de lanches para 
o Departamento Municipal de Esportes, pelo período de 12 
(doze) meses.

Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 13:50 horas do dia 
07/06/2019. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina 
com Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo. 

Abertura: A abertura dos envelopes ocorrerá no mesmo dia 
indicado às 14hs. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Es-
quina com Rua Altino Arantes, Setor de Licitações. 

Retirada do Edital pelo email: licitacao@casabranca.sp.gov.
br ou na Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua 
Altino Arantes, Setor de Protocolo.
Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720. 

Casa Branca, 27.05.2019

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2019 -PROCESSO nº 60/2019

Objeto: Registro de Preços para aquisição de pneus, prote-
tores e câmaras de ar para a Frota Municipal de Veículos da 
Prefeitura Municipal de Casa Branca.

Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas do dia 
07/06/2019. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina 
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 - Es-
quina com Rua Altino Arantes, Setor de Licitações. 

Retirada do Edital pelo email: licitacao@casabranca.sp.gov.
br ou na Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua 
Altino Arantes, Setor de Protocolo.
Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720. 

Casa Branca, 27.05.2019

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2019 

Processo nº 51/2019

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTA-
ÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS ANTONIA PAULE-
TE PIERINI, CHRISTIANO DUTRA SOBRINHO 
E EVALTO SILVA LAVOURA NO DISTRITO DE 
LAGOA BRANCA, CONFORME CONVÊNIO/
CASA CIVIL Nº 1694/20178 – EMENDA PAR-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2019 -

Processo nº 52/2019

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA TÉRMINO DAS OBRAS DE 
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE IN-
FRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIO-
NAL, RECREATIVO E DE LAZER, DO CAMPO 
DA MOGIANA, CONFORME CONVÊNIO/MES-
PORTES Nº 1005884-43-2013.

LAMENTAR DO DEPUTADO ESTADUAL JOR-
GE CARUSO.
Entrega de Envelopes Nº01 e Nº02 até às 
08:50 horas do dia 13/06/2018.Local Praça 
Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua 
Altino Arantes, Setor de Protocolo. 
A abertura dos envelopes ocorrerá no mes-
mo dia indicado às 09h. 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 Guaçu, 51 - Esquina com Rua Altino 
Arantes, Setor de Protocolo.
Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720 

Casa Branca, 27.05.2019

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

Entrega de Envelopes Nº01 e Nº02 até às 
08:50 horas do dia 14/06/2018.Local Praça 
Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua 
Altino Arantes, Setor de Protocolo. 
A abertura dos envelopes ocorrerá no mes-
mo dia indicado às 09h. 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 Guaçu, 51 - Esquina com Rua Altino 
Arantes, Setor de Protocolo.
Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720 

Casa Branca, 27.05.2019.

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal
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Secretaria Geral/ 2019

LEI Nº 3.596 de 23 de maio de 2019.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
TURISMO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Artigo 1o. Fica criado o COMTUR - CONSELHO MUNICI-
PAL DE TURISMO, que se constitui em órgão local na conjuga-
ção de esforços entre o Poder Público e a Sociedade Civil, de 
caráter deliberativo, consultivo e fiscalizador das atividades 
turísticas desenvolvidas no município, com natureza perma-
nente, e para o assessoramento da municipalidade em ques-
tões referentes ao desenvolvimento turístico da cidade de 
Casa Branca SP

§ 1º. O Presidente será eleito na primeira reunião dos 
anos pares, em votação, permitida a recondução.

§ 2º. O Secretário Executivo será designado pelo presi-
dente eleito, bem como o Secretário Adjunto quando houver 
necessidade de tal cargo.

§ 3º. As Entidades da iniciativa privada acolhidas nes-
ta Lei, indicarão os seus representantes, titular e suplente à 
presidência do COMTUR, que tomarão assento no Conselho 
com mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos por 
suas Entidades.

§ 4º. Na ausência de Entidades específicas para outros 
segmentos, as pessoas que os representem poderão ser in-
dicadas por profissionais da respectiva área ou, então, pelo 
COMTUR, podendo ser reconduzidas por quem os tenham 
indicado.

§ 5º. As pessoas de reconhecido saber em suas especia-
lidades e aquelas que, de forma patente, possam vir a contri-
buir com os interesses turísticos da cidade poderão ser indica-
das pelo COMTUR para um mandato de dois anos e, também, 
poderão ser reconduzidas pelo COMTUR.

§ 6º. Os representantes do poder público municipal, ti-
tulares e suplentes, que não poderão ser em número superior 
a um terço do COMTUR, serão indicados pelo Prefeito e terão 
mandato até o último dia dos anos pares, também podendo 
ser reconduzidos pelo Prefeito.

§ 7º. Para todos os casos dos parágrafos 3, 4, 5 e 6 do 
presente artigo, após o vencimento dos seus mandatos, os 
membros permanecerão em seus postos com direito a voz e 
voto enquanto não forem entregues à Presidência do COM-
TUR os ofícios com as novas indicações.

§ 8º. As indicações citadas nos parágrafos 3, 4 e 5 deste 
artigo poderão ser feitas em datas diferentes, em razão das 
eleições em diferentes datas nas Entidades e, portanto, com 
diferentes datas para o vencimento dos seus mandatos, datas 
que serão controladas pelo Secretário Executivo.

§ 9º. Em se tratando de representantes oriundos de car-
gos estaduais ou federais, agraciados por esta Lei, automati-
camente serão considerados membros aqueles que sejam os 
titulares dos cargos, e os quais indicarão os seus respectivos 
suplentes.

Artigo 2o.     O COMTUR de Casa Branca   fica assim 
constituído:

Do Poder Público: 
Um representante do Turismo;
Um representante da Cultura;
Um representante do Meio Ambiente;

Um representante da Educação;
Um representante do Esporte;

Da Iniciativa Privada: 
Um representante dos Meios de Hospedagem;
Um representante dos Restaurantes; 
Um representante dos Bares Diferenciados;
Um representante das Agências de Viagens;
Um representante dos Transportadores Turísticos;
Um representante de Eventos;
Um representante dos Turismólogos;
Um representante da Associação Comercial;
Um representante do Turismo Rural;
Um representante dos Artesãos;
Um representante dos Produtores de Jabuticaba;
Um representante dos produtos derivados da Jabuticaba;
Um representante do Sindicato Rural;
Um representante do Turismo Religioso.

De Outros, sem direito a voto:
Um representante da Polícia Militar;
Um representante da Polícia Civil;
Um representante da Delegacia de Turismo do Estado.

Parágrafo Único:- Cada representação entende-se um 
titular e um suplente.

Artigo 3o. Compete ao COMTUR e aos seus membros:
Avaliar, opinar e propor sobre:
a-1) Política Municipal de Turismo;
a-2) Diretrizes Básicas observadas na citada Política; 
a-3)Planos Diretor de Turismo anuais ou trianuais que 

visem o desenvolvimento e a expansão do Turismo;
a-4) Instrumentos de estímulo ao desenvolvimento 

turístico;
a-5) Assuntos atinentes ao turismo que lhe forem sub-

metidos.
Inventariar, diagnosticar e manter atualizado o ca-

dastro de informações de interesse turístico do Município e 
orientar a melhor divulgação do que estiver adequadamente 
disponível;

Programar e executar debates sobre os temas de inte-
resse turístico para a cidade e região, com pessoas experien-
tes convidadas e com a participação popular;

Manter intercâmbio com as diversas Entidades de Tu-
rismo do Município ou fora dele, sejam ou não oficiais, para 
um maior aproveitamento do potencial local;

Propor resoluções, instruções regulamentares ou atos 
necessários ao pleno exercício de suas funções, bem como 
modificações ou supressões de exigências administrativas ou 
regulamentares que dificultem as atividades de turismo em 
seus diversos segmentos;

Propor programas e projetos nos segmentos do Turis-
mo visando incrementar o fluxo de turistas e de eventos para 
a Cidade;

Propor diretrizes de implementação do Turismo através 
de órgãos municipais e os serviços prestados pela iniciativa 
privada com o objetivo de prover a infraestrutura local ade-
quada à implementação do Turismo em todos os seus seg-
mentos;

Promover e divulgar as atividades ligadas ao Turismo 
do Município participando de feiras, exposições e eventos, 
bem como apoiar a Prefeitura na realização de feiras, congres-
sos, seminários, eventos e outros, projetados para a própria 
cidade;

Propor formas de captação de recursos para o desenvol-
vimento do Turismo no Município, emitindo parecer relativo 
a financiamento de iniciativas, planos, programas e projetos 
que visem o desenvolvimento da Indústria Turística; 

Colaborar com a Prefeitura e seus Departamentos nos 
assuntos pertinentes, sempre que solicitado;

Formar Grupos de Trabalho para desenvolver estudos 
em assuntos específicos, com prazo para a conclusão dos tra-
balhos e apresentação de relatório ao plenário;

Sugerir medidas ou atos regulamentares referentes à 

exploração de serviços turísticos no Município;
Sugerir a celebração de convênios com Entidades, Mu-

nicípios, Estados ou União, e opinar sobre os mesmos quando 
for solicitado;

Indicar, quando solicitado, representantes para integra-
rem delegações do Município a congressos, convenções, reu-
niões ou quaisquer acontecimentos que ofereçam interesse à 
Política Municipal de Turismo;

Elaborar e aprovar o Calendário Turístico do Município;
Monitorar o crescimento do Turismo no Município, pro-

pondo medidas que atendam à sua capacidade turística;
Analisar reclamações e sugestões encaminhadas por tu-

ristas e propor medidas pertinentes à melhoria da prestação 
dos serviços turísticos locais;

Decidir sobre a aprovação dos projetos que serão enca-
minhados para o DADETUR, conforme a Lei Complementar 
1261/2015;

Acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão de recursos 
constantes do Fundo Municipal de Turismo e dos recursos ad-
vindos da Lei Estadual complementar 1.261/2015, opinando 
sobre as prestações de contas, balancetes e demonstrativos 
econômicos financeiros referentes às respectivas movimenta-
ções;

Conceder homenagens às pessoas e instituições com 
relevantes serviços prestados na área de turismo;

Eleger, entre os seus pares da iniciativa privada, o seu 
Presidente em votação;

Organizar e manter o seu Regimento Interno.

Artigo 4o. Compete ao Presidente do COMTUR:
Representar o COMTUR em suas relações com 

terceiros;
Dar posse aos seus membros;
Definir a pauta, abrir, orientar e encerrar as reuniões;
Indicar o Secretário Executivo e, quando necessário, o 

Secretário Adjunto;
Cumprir as determinações soberanas do plenário, ofi-

ciando os destinatários e prestando contas da sua Agenda na 
reunião seguinte;

Cumprir e fazer cumprir esta Lei, bem como o Regimen-
to Interno a ser aprovado por dois terços dos seus membros;

Proferir o voto de desempate;

Artigo 5o. Compete ao Secretário Executivo:
Auxiliar o Presidente na definição das pautas;
Elaborar, distribuir e registrar as Atas das reuniões;
Organizar a Lista de Presença, o arquivo e o controle 

dos assuntos pendentes, gerindo a Secretaria e o Expediente;

Artigo 6o. Compete aos membros do COMTUR:
Comparecer às reuniões quando convocados;
Em votação pessoal, eleger o Presidente do Conselho 

Municipal de Turismo;
Levantar ou relatar assuntos de interesse turístico;
Opinar sobre assuntos referentes ao desenvolvimento 

turístico do Município ou da Região;
Não permitir que sejam levantados problemas políticos 

partidários;
Constituir os Grupos de Trabalho para tarefas específi-

cas, podendo contar com assessoramento técnico especializa-
do se necessário;

Cumprir esta Lei, cumprir o Regimento Interno e as de-
cisões soberanas do COMTUR.

Convocar, mediante assinatura de vinte por cento dos 
seus membros, assembleia extraordinária para exame ou des-
tituição de membro, inclusive o presidente, quando este Esta-
tuto ou o Regimento Interno forem afetados.

Votar nas decisões do COMTUR.

Artigo 7o. O COMTUR reunir-se-á em sessão ordinária 
uma vez a cada dois meses perante a maioria de seus mem-
bros, ou com qualquer quorum trinta minutos após a hora 
marcada, podendo realizar reuniões extraordinárias ou espe-
ciais em qualquer data e em qualquer local.

§ 1º: As decisões do COMTUR serão tomadas por maio-
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ria simples de votos, exceto quando se tratar de alteração do 
Regimento Interno, caso em que serão necessários os votos 
da maioria absoluta de seus membros ou, ainda, nos casos 
previstos nos Parágrafos 4º e 5º do Artigo 1º e do Artigo 12º.

§ 2º: Quando das reuniões, serão convocados os titula-
res e, convidados os suplentes.

§ 3º: Os suplentes terão direito à voz mesmo quando 
da presença dos titulares, e, direito à voz e voto quando da 
ausência daquele.

Artigo 8o. Perderá a representação o Órgão, Entidade ou 
membro que faltar a 3 (três) reuniões ordinárias consecutivas 
sem justificativa ou a 6 (seis) alternadas durante o ano sem 
justificativa.

Parágrafo Único: Em casos especiais, e por encaminha-
mento de dez por cento dos seus membros, o COMTUR pode-
rá deliberar, caso a caso, a reinclusão de membros elimina-
dos, mediante a aprovação em votação pessoal e secreta e por 
maioria absoluta.

Artigo 9o. Por falta de decoro ou por outra atitude con-
denável, o COMTUR poderá expulsar o membro infrator, em 
votação secreta e por maioria absoluta, sem prejuízo da sua 
Entidade ou categoria que, assim, deverá iniciar a indicação 
de novo nome para a substituição no tempo remanescente 
do anterior.

Artigo 10. - As sessões do COMTUR serão devidamente 
divulgadas com a necessária antecedência, inclusive na im-
prensa local, e abertas ao público que queira assisti-las.

Artigo 11 - O COMTUR poderá ter convidados especiais, 
sem direito a voto, com a frequência que for desejável, sejam 
personalidades ou entidades, desde que devidamente aprova-
do por maioria absoluta dos seus membros.

Artigo 12 - O COMTUR poderá prestar homenagens a 
personalidades ou entidades, desde que a proposta seja apro-
vada, em votação, por dois terços de seus membros ativos.

Artigo 13 -  A Prefeitura Municipal cederá local e espaço 
para a realização das reuniões do COMTUR, bem como cederá 
um ou mais funcionários e os materiais necessários que ga-
rantam o bom desempenho das referidas reuniões.

Artigo 14 -  As funções dos membros do COMTUR não 
serão remuneradas ou percepção de gratificação, será consi-
derado serviço relevante ou prestação de serviço ao municí-
pio, justificadas as ausências a qualquer serviço desde que 
determinadas pelas atividades próprias deste conselho.

Artigo 15 -  O presidente, normalmente escolhido entre 
os membros da iniciativa privada, independente se eleito em 
ano par ou ímpar, terá o vencimento do seu mandato em de-
zembro do ano ímpar seguinte.

Artigo 16  -  Os casos omissos serão resolvidos pela Pre-
sidência, “ad referendum” do Conselho.

Artigo 17 -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas as Leis nos. 2.078 de 09 de 
novembro de 1994 e 3.007 de 17 de dezembro de 2009.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 23 de maio de 2019.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta 
Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETARIA GERAL

DECRETO  No. 2.598  de 29  de  maio  de  2019.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar 
no orçamento vigente da Prefeitura do Município de Casa 
Branca.

MARCO CESAR DE PAIVA AGA, Prefeito do Município 
de Casa Branca, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei, em conformidade com o artigo 42, da Lei nº 
4.320/64, e em cumprimento ao art. 8º da Lei Municipal 
3.577/2018,

R E S O L V E :

Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 174.000,00 (cento e setenta e quatro mil re-
ais) nas dotações do orçamento vigente:

Dotação/Ficha Elemento Valor R$

02.03.04.122.0004.1.003.449052/17 Equip. Mat. Permanente 80.000,00
02.18.15.452.0021.2.029.339035/144 Serv. Consultoria 94.000,00

Artigo 2º - O crédito adicional aberto no artigo 1º terá 
como fonte de recurso o proveniente da anulação parcial das 
dotações:

Dotação/Ficha Elemento Valor R$

02.08.12.306.0018.2.025.339030/48 Material de Consumo 64.000,00

02.17.08.244.0019.2.027.339036/130 Outros Serv. Terc. PF 40.000,00

02.24.20.606.0027.2.035.335043/180 Subvenções Sociais 70.000,00
     
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de 

sua publicação.
      

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 29 de maio de 2019.   
 

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta 
Secretaria.

       
MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON

  SECRETÁRIA GERAL

DECRETO  No. 2.599  de 29  de  maio  de  2019.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar 
no orçamento vigente da Prefeitura do Município de Casa 
Branca.

MARCO CESAR DE PAIVA AGA, Prefeito do Município 
de Casa Branca, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei, em conformidade com o artigo 42, da Lei nº 
4.320/64, e em cumprimento aos incisos II, III, IV e V do art. 
9º da Lei Municipal 3.577/2018,

R E S O L V E :

Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 199.000,00 (cento e noventa e nove mil reais) 
na dotação do orçamento vigente 02.17.08.244.0019.1.019.4
49052/119 Equipamentos e Material Permanente.

Artigo 2º - O crédito adicional aberto no artigo 1º terá 
como fonte de recurso o proveniente de superávit financeiro 
apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Artigo 3º - Fica aberto crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 523.000,00 (quinhentos e vinte e três mil re-
ais) na dotação do orçamento vigente 02.16.10.301.0017.2.0
34.339039/114 – Outros Serviços de Terceiros PJ.

Artigo 4º - O crédito adicional aberto no artigo 3º terá 
como fonte de recurso o proveniente de superávit financeiro 
apurado no balanço patrimonial do exercício anterior refe-
rente Emenda Parlamentar nº 81000174/2017.

Artigo 5º - Fica aberto crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 473.290,47 (quatrocentos e setenta e três mil 
duzentos e noventa reais e quarenta e sete centavos) na do-
tação do orçamento vigente 02.07.04.123.0007.2.009.31909
1/42 – Sentenças Judiciais.

Artigo 6º - O crédito adicional aberto no artigo 5º terá 
como fonte de recurso o proveniente da reserva de contin-
gência da dotação 02.07.99.999.9999.2.037.999999/45.

Artigo 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 29 de maio de 
2019.   

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta 
Secretaria.

       
MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON

  SECRETÁRIA GERAL
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