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Segue até dia 25 de novembro o 1º Festival
Gastronômico da Jabuticaba

Festival conta também com
programação cultural

Durante os finais de semana do Festival Gas-
tronômico a Praça da Matriz (Barão de Mogi Gua-
çu) vai receber apresentações musicais. Haverá
apresentação de música ao vivo com talentos de
Casa Branca e música eletrônica.

Nos dias 16 e 23 de novembro, às 18h30, na
Praça da Matriz, vai acontecer uma aula de zum-
ba com a professora Tati Biondo.

No dia 18 de novembro, a partir das 18h30,
no salão nobre do Instituto de Educação Dr. Fran-
cisco Thomaz de Carvalho, haverá um Encontro
de Corais com a participação de grupos de corais
de diversas cidades.  Entre os confirmados es-
tão: Coral Municipal de Rio Claro, Coral Jovem da
Guardinha de Rio Claro, Coral Vocalista/ Unimed
de Americana, Coral Conviver Ocian de Praia
Grande, Coral Agnus Dei de Praia Grande, Coral
Cantares de España de Santos, Coral Municipal
de Casa Branca e Coral Geração Experiência do
Centro Comunitário de Casa Branca.

Festival Gastronômico
estimula o
empreendedorismo

Outra marca do 1º Festival Gastronômico da
Jabuticaba em Casa Branca é o estimulo ao em-
preendedorismo e o fomento da economia local.
Muitos comerciantes e empreendedores apro-
veitaram o evento para criar um novo cardápio,
prato ou produto e assim ganhar uma renda
extra.

Um exemplo disso é a chef de cozinha Regi-
na Vendramel, que há 15 anos desenvolveu uma
receita de cocada e vende pela cidade. Com a
chegada do Festival Gastronômico ela criou a
cocada de jabuticaba e a cocada com a casca da
jabuticaba.

“As cocadas de jabuticaba estão fazendo o
maior sucesso na cidade. É uma grande oportu-
nidade para nós empreendedores esse tipo de
evento. Parabéns a Prefeitura pela iniciativa de
resgatar a Capital da Jabuticaba e assim promo-
ver também os benefícios da jabuticaba, que é
rica em cálcio”, falou animada.

Participantes poderão degustar

desde pizza de mussarela com

calda de Jabuticaba até cerveja

de Jabuticaba. Conheça o

cardápio oferecido por cada

estabelecimento participante

Casa Branca, a Capital Estadual da Jabutica-
ba, está realizando até 25 de novembro o 1º Fes-
tival Gastronômico da Jabuticaba. Organizado
pela Prefeitura Municipal, por meio da Diretoria
de Cultura e Turismo, o evento tem por objetivo
promover o turismo na cidade e aquecer a eco-
nomia local.

Participam do Festival Gastronômico 21 es-
tabelecimentos comerciais, entre bares, restau-
rantes, cafés, sorveterias, lanchonetes e farmáci-
as, que vão oferecer receitas exclusivas feitas com
jabuticaba.

O 1º Festival Gastronômico da Jabuticaba faz
parte das estratégias promovidas pela atual Ad-
ministração Municipal de Casa Branca para a re-
tomada da atividade econômica voltada ao turis-
mo e a geração de emprego e renda com inclu-
são social. Recentemente a cidade realizou o Ja-
buticaba Rodeo Festival que aumentou em 40%
o lucro de diversos comerciantes locais, que elo-
giaram os eventos.

Confira as receitas e delícias disponíveis no
1º Festival Gastronômico da Jabuticaba:

Caseiros Ana Maria (Rua 7 de Setembro, 584)
• Doce de Leite com casaca de jabuticaba
• Licor de jabuticaba
• Geleia de jabuticaba
• Doce da casca da jabuticaba em compota
• Trufa com jabuticaba
• Pão de Mel com jabuticaba

Vila Fiore (Chácara São Benedito – Lagoa Branca)
• Tilápia com molho de jabuticaba
• Caipirinha de jabuticaba

Regina Vendramel Doceira ( 019 – 99285-8171 – ven-
de em diversos pontos da cidade)
• Cocadas de jabuticaba
• Cocadas Baianas de jabuticaba

Fátima da Tapioca (Rua Olimpio José Augusto, bairro
Parque São Paulo)
• Lícor de jabuticaba
• Trufas de jabuticaba
• Cocadas de jabuticaba
• Drinques de jabuticaba
• Panquecas com jabuticaba
• Lanche de Pernil com jabuticaba

Bezerras Burguer (Rua Ipiranga, 116)
• Hambúrguer de Pernil com molho de jabuticaba

Biophitos Farmácia de Manipulação (Rua José Gerôni-
mo de Vasconcelos, 110)
• Sabonetes, cremes e loções com jabuticaba

Churros da Rê (Rua Duque de Caxias, 682)
• Churros com doce de leite e geleia de jabuticaba

Estância Grill (Avenida José Beni, 30)
• Costelinha Suína ao creme de jabuticaba
• Pizza doce de jabuticaba

Gellu’s Sorveteria (Praça Barão de Mogi Guaçu, 36)
• Sorvete e picolés de Jabuticaba

Parada do Crepe (Rua Ibsen Costa Manso, 161)
• Pizza no Cone com jabuticaba
• Crepe suíço com jabuticaba
• Crepe francês com jabuticaba
• Bolo no pote de jabuticaba
• Trufas de jabuticaba
• Cone trufado de jabuticaba

Pizzaria A Massa (Rua Capitão Horta, 380)
• Coquetel de jabuticaba com vodca ou saque
• Kibe e salada com geleia de jabuticaba
• Sushis especiais com geleia de jabuticaba
• Petit Gateau com sorvete de jabuticaba

Rede Door (Fazenda São Geraldo – Estrada Municipal
Juca Villela)
• Licor de jabuticaba
• Cerveja de jabuticaba

Chocolateria (Rua Capitão Horta, 122)
• Cachaça de jabuticaba

Sorveteria Cuca Fresca (Rua Coronel José Julio,
330)

Sorveteria do Mané (Rua Coronel José Julio, 445)
• Sorvete de Jabuticaba

Bar e Restaurante Barão (Praça Barão de Mogi
Guaçu, 54)
• Mouse da jabuticaba
Doce Gula (Rua Duque de Caxias, 409)
• Torta de mousse de jabuticaba
• Taça gourmet de creme de leite ninho com ge-
leia de jabuticaba

Cafeteria Lili (Rua Altino Arantes, 806)
• Cheesecake de jabuticaba

Pizzaria Mamma Mia (Avenida Luís Piza)
• Pizza de mussarela coberta com geleia de ja-
buticaba

Espaço Bambu (Rua Dr. Moacir Troncoso Peres,
355)
• Terrine com geleia de jabuticaba e torradas
• Seleção de folhas na cestinha de queijo parme-
são e vinagre de jabuticaba
• Filé Mignon suíno com molho de casca de ja-
buticaba e purê de mandioquinha
• Pana Cota com calda de frutas vermelhas e de
jabuticaba

Café Água na Boca (Rua Coronel José Julio, 890)
• Bolo com Recheio e Cobertura de Jabuticaba
• Geleia do doce da casca da jabuticaba
• Bolo de mandioca com calda de jabuticaba
• Torta de jabuticaba
• Pavê de pote de jabuticaba

Restaurante e Pizzaria Barracão e Garagem Sushi
(Rua Dr. Moacir Troncoso Peres, 143)
• Caipirinha de jabuticaba
• Pizza doce com geleia de jabuticaba
• Lícor de jabuticaba
• Vermute de jabuticaba
• Sorvete de coco com jabuticaba
• Comida japonesa com a geleia de jabuticaba
apimentada

Hambúrguer de Pernil
com molho de jabuticaba

Festival Gastronômico da Jabuticaba reúne 21
estabelecimentos comerciais
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LEI COMPLENTAR No.  3.440 de 14 de novembro de
2017.

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO, E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCI-

AIS.

A CÂMARA Municipal de CASA BRANCA, Estado de
são Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a se-
guinte lei:

Art. 1º. O Departamento de Segurança e Trânsito da
Prefeitura Municipal de Casa Branca passa a denomi-
nar-se Departamento Municipal de Segurança Pública,
Trânsito e Mobilidade – SEGTRAN;

CAPÍTULO I
DA COMPOSIÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂN-

SITO

Art. 2º. Esta Lei Complementar dispõe sobre o Sis-
tema Municipal de Trânsito no Município de Casa Bran-
ca, composto pelos seguintes Órgãos e Entidades:

I - Órgão Executivo Municipal de Trânsito – Direto-
ria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobili-
dade - SEGTRAN gestora e executora das ações relacio-
nadas à parada, circulação e estacionamento no âmbi-
to das vias municipais, para os efeitos ao que determi-
na a Lei Federal 9.503/97 – Código de Trânsito Brasilei-
ro – CTB e normas complementares.

II - Autoridade de Trânsito – exercida pelo ocupan-
te do cargo de Diretor Municipal do Departamento
Municipal Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade -
SEGTRAN, responsável pela Unidade correspondente
com atribuições determinadas pela Lei Federal 9.503/97
- CTB, resoluções do CONTRAN e CETRAN/SP, nomeado
para tal por ato de livre nomeação do Chefe do Executi-
vo Municipal;

III - Conselho Municipal de Trânsito, Transportes e
Mobilidade – COMUTTRAN, órgão colegiado de asses-
soramento de caráter normativo e consultivo, compos-
to de no mínimo 8 (oito) membros titulares e 2 (dois)
suplentes;

IV - Junta Administrativa de Recursos de Infrações
– JARI, Órgão Colegiado de Assessoramento responsá-
vel pelo julgamento de recursos de infrações de trânsi-
to de competência municipal, conforme regulamenta a
Lei Federal nº 9.503/97 – CTB e Resoluções do CONTRAN
e CETRAN/SP, composta de 03 (três) membros titulares
e 3 (três) suplentes.

Parágrafo único. Constitui objetivo do Sistema Mu-
nicipal de Trânsito o planejamento, a regulamentação,
operação e fiscalização das vias municipais, primando
pelo bom uso e manutenção das vias, orientando e edu-
cando para a boa circulação dos pedestres e veículos e
para a qualidade de vida no trânsito.

CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DOS COMPONEN-

TES DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CASA
BRANCA

SEÇÃO I
DO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO MUNICIPAL
Art. 3º. A competência e atribuições do Órgão Exe-

cutivo Municipal de Trânsito é a estabelecida na forma
da Lei Federal nº 9.503/1997 e pelo disposto nesta Lei,
podendo ser alvo de regulamentação no que necessá-
rio.

Parágrafo único. A Competência do Órgão Executi-
vo Municipal de Trânsito, e as atribuições previstas no
caput deste artigo, em especial as atividades de Regu-
lamentação das Vias, Operação de Trânsito e Fiscaliza-
ção será de abrangência em todo o território do Municí-
pio de Casa Branca – SP, com exceção das Vias de domí-
nio da União e do Estado de São Paulo.

Art. 4º. O Órgão Executivo Municipal de Trânsito fica
autorizado a celebrar convênios, contratos e outros ti-
pos de ajustes para realizar atividades, projetos, progra-
mas e ações, mediante remuneração, quando cabível,
objetivando a consecução das atividades previstas nes-
ta Lei e no Código de Trânsito Brasileiro - Lei nº 9.503/
97, com vistas à maior eficiência e à segurança para os
usuários da via.

SEÇÃO II
DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO

Art. 5º. A autoridade de Trânsito no Município de
Casa Branca será exercida pelo ocupante do cargo de
Diretor Municipal do Departamento de Segurança Pú-
blica, Trânsito e Mobilidade - SEGTRAN.

§ 1º Cabe à autoridade de trânsito a responsabili-
dade de administrar o setor e aplicar as penalidades e
as medidas administrativas decorrentes de ilícitos de
trânsito, bem como delegar esta atividade de fiscaliza-
ção a outrem por meio de ato próprio do Chefe do Exe-
cutivo Municipal, além das outras competências descri-
tas no art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro.

§ 2º A Autoridade Municipal de Trânsito poderá

exercer suas atribuições de forma direta, por intermé-
dio de seus Agentes ou por meio de equipamentos elé-
trico ou eletrônico, inclusive pelo registro de imagens e
outras ferramentas e processos previstos em Resoluções
do CONTRAN e ou CETRAN/SP.

Art. 6º. As atribuições e competências da autorida-
de de trânsito no Município de Casa Branca serão as
previstas na Lei nº 9.503, de 23 de Setembro de 1997 e
eventuais resoluções do CONTRAN e CENTRAN/SP.

SEÇÃO III
DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANS-

PORTE

Art. 7º. Fica criado o Conselho Municipal de Trânsi-
to e Transporte de Casa Branca – COMUTTRAN, órgão
colegiado de caráter normativo, consultivo e participa-
tivo em questões relacionadas às ações de mobilidade
urbana executadas pela Diretoria de Segurança Públi-
ca, Trânsito e Mobilidade - SEGTRAN do município.

Parágrafo único. Uma vez empossados os membros
deste conselho, ato contínuo, considerar-se-ão encerra-
dos na mesma data os mandatos então em vigor, dos
membros da que pertenciam a outras comissões e/ou
conselhos relacionados ao trânsito do município, sujei-
tos a obrigação de prestação de contas pelos atos ante-
riormente praticados.

Art. 8º. Ao Conselho Municipal de Trânsito e Trans-
porte de Casa Branca – COMUTTRAN compete:

I – Garantir a gestão democrática e a partici-
pação popular na proposição de diretrizes destinadas
ao planejamento e melhoria da mobilidade urbana;

II – Subsidiar a formulação de políticas públi-
cas municipais relacionadas à Política Nacional de Mo-
bilidade Urbana;

III – Propor normas, colaborar com a fiscaliza-
ção de serviços, sempre que solicitado, e avaliar o servi-
ço de transporte urbano de passageiros, em especial o
coletivo público, bem como de outros modais regulamen-
tados pelo Poder Público, sugerindo alternativas que
viabilizem sua integração;

IV – Propor a normatização em questões de
trânsito e sugerir alterações que contribuam para a sua
eficiência, observada a legislação vigente;

V – Propor a normatização da circulação de
carga e serviços;

VI – Opinar sobre a circulação viária no que con-
cerne à acessibilidade e mobilidade urbana dos pedes-
tres;

VII – Propor anualmente, para exame do Depar-
tamento Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mo-
bilidade – SEGTRAN e ao Prefeito Municipal, as diretri-
zes, prioridades e programas de alocação de recursos;

VIII – Elaborar, aprovar e modificar seu Regimen-
to Interno;

IX – Emitir e publicar resoluções sobre assun-
tos de sua competência;
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Municipal de Segurança, Transito e Mobilidade – SEG-
TRAN, pelo Presidente do Conselho ou por solicitação
de 1/3 (um terço) de seus membros.

Art. 13º. As reuniões do COMUTTRAN deverão ser
regulamentas pelo Regimento Interno próprio, elabora-
do e aprovado pelo Conselho.

Parágrafo único. Após elaboração e deliberação do
Conselho sobre o Regimento Interno, o documento de-
verá ser encaminhado, via mensagem, para aprovação
e publicação da Diretoria do Departamento Municipal
de Segurança, Transito e Mobilidade – SEGTRAN e pelo
Prefeito Municipal.

Art. 14º. O mandato dos conselheiros será de 3 (três)
anos, permitida a recondução por igual período.

Parágrafo único. No caso de afastamento temporá-
rio ou definitivo de um dos membros titulares, assumi-
rá o suplente correspondente ao setor representado no
COMUTTRAN.

Art. 15. O COMUTTRAN manterá registro de seus
atos, assegurada à publicidade por meio do Diário Ofi-
cial da Cidade e do portal da Prefeitura do Município de
Casa Branca na Internet.

Art. 16. A Prefeitura Municipal de Casa Branca for-
necerá, junto ao Departamento de Segurança Pública,
Trânsito e Mobilidade – SEGTRAN, os meios e recursos
necessários à instalação e funcionamento do COMUT-
TRAN.

SEÇÃO IV
DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA-

ÇÕES

Art. 17º. Fica autorizado ao Poder Executivo Muni-
cipal criar no Município uma ou mais Juntas Adminis-
trativas de Recursos de Infrações – JARI, Órgão Colegia-
do de Assessoramento responsável pelo julgamento de
recursos de infrações de trânsito de competência muni-
cipal, conforme regulamenta Lei Federal nº 9.503/97 –
CTB e Resoluções do CONTRAN e CETRAN/SP.

§ 1º. A quantidade de JARI a ser criada deverá ser
suficiente para atender as demandas apresentadas pelo
quantitativo de recursos apresentados.

§ 2º. Caberá a cada Junta Administrativa de Recur-
sos de Infrações – JARI a responsabilidade pelo julga-
mento de recursos interpostos contra penalidades im-
posta pelo Órgão Executivo Municipal de Trânsito no
exercício de suas atribuições.

§ 3º. A JARI somente julgará os recursos apresenta-
dos dentro das normas estabelecidas pelo CONTRAN,
obedecidas ainda normas pertinentes estabelecidas pelo
CETRAN/SP.

Art. 18. A JARI será composta por três membros ti-
tulares e respectivos suplentes, sendo:

I - 1 (um) integrante da Procuradoria Geral do Mu-
nicípio, com formação na área de direito;

II - 1 (um) representante do Órgão Executivo de Trân-
sito Municipal;

III - 1 (um) representante de entidade representati-
va da sociedade civil ligada à área de engenharia ou
urbanismo associados ao transporte e/ou trânsito, po-
dendo ser livre na ausência destes profissionais.

§ 1º.  A presidência da JARI será exercida pelo mem-
bro que for indicado por ato do Prefeito Municipal, após
consulta ao Órgão Executivo Municipal de Trânsito.

§ 2º. É facultada a suplência.

§ 3º.  É vedado ao integrante das JARI compor o Con-
selho Estadual de Trânsito – CETRAN/SP ou o Conselho
Nacional de Trânsito – CONTRAN.

Art. 19. A  nomeação dos integrantes das JARI será
feita por ato próprio do Chefe do Executivo Municipal.

Parágrafo único. O mandato do integrante da JARI
será de dois anos, admitida a recondução.

Art. 20. A JARI deverá informar ao Conselho Estadu-
al de Trânsito – CETRAN/SP a sua composição e enca-
minhará o seu Regimento Interno, observada a Resolu-
ção 357/2010 do CONTRAN, que estabelece as diretrizes
para elaboração do Regimento Interno da JARI, ou Re-
solução que vier a substituir a mesma.

Art. 21. Os integrantes da JARI serão remunerados,
a título de “pró-labore”, na razão de 3 (três) V.R.M’s (Va-
lor de Referência do Município) vigente na época do
pagamento, por reunião que comparecerem, até o limi-
te de 05 (cinco) sessões mensais.

§1º - Mediante a necessidade do Órgão Executivo
Municipal de Trânsito, a Diretoria do Departamento de
Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade - SEGTRAN
poderá solicitar abertura de sessão extraordinária da JARI
por meio de convocação dos seus membros, excedendo
o limite disposto no caput deste artigo.

§2º - O benefício citado no caput não será devido e
não se incorporará aos vencimentos ou remuneração
para efeito algum, quando se tratar de membro que seja
servidor público Municipal.

§3º - A remuneração a título de “pró-labore” será
devida aos membros titulares presentes às reuniões e,
aos suplentes, apenas quando no efetivo desempenho
da função.

§4º - Não será devido o benefício em caso de o mem-
bro afastar-se do efetivo desempenho das funções na
Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI.

§5º - O pagamento do benefício do “pró-labore” não
caracteriza reconhecimento de vínculo empregatício aos
membros que não sejam servidores públicos munici-
pais.

§6º - O pagamento do benefício do “pró-labore” cita-
do no caput deste artigo poderá ser atualizado, por ato
próprio do Chefe do Executivo, levando em considera-
ção a realidade econômico-financeira do Município, Es-
tado e/ou Federação.

Art. 22 - As despesas decorrentes da execução do
disposto no artigo 21 desta Lei correrão por conta das

X – Estabelecer as diretrizes para a gestão do
Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito;

XI – Opinar quanto ao mérito, na aceitação de
doação, legados, subvenções e contribuições de qual-
quer natureza;

Art. 9º. O COMUTTRAN será integrado por 8 (oito)
membros titulares e 2 (dois) suplentes, assim distribu-
ídos:

I – Representantes da Administração Municipal:
a) Diretor (a) do Departamento de Segurança Públi-

ca, Trânsito e Mobilidade - SEGTRAN;
b) Assessor técnico do SEGTRAN;
c) Diretor (a), ou seu representante, do Departamen-

to de Obras;
d) Diretor (a), ou seu representante, do Departamen-

to de Serviços Municipais.

II – Representantes da sociedade:
a) Diretor Técnico I da  CIRETRAN  de Casa Branca;
b) Capitão, ou seu representante, da 2ª Cia Militar

de Casa Branca;
c) Presidente, ou seu representante, da Associação

Comercial de Casa Branca;
d) Representante da comunidade.

III – Suplentes:
a) 1 (um) representante da Administração Munici-

pal;
b) 1 (um) representante da comunidade.

§1º Os representantes e o suplente da Administra-
ção Municipal serão indicadas pelos respectivos órgãos.

§2º Os representantes da sociedade, bem como o su-
plente, serão indicados por ato próprio do Prefeito Mu-
nicipal mediante consulta da diretoria do Departamen-
to de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade - SEG-
TRAN do município.

§3º Os conselheiros não receberão remuneração por
suas atividades, sendo a função considerada de relevan-
te interesse público.

Art. 10º. Os membros do COMUTTRAN serão nome-
ados por ato do Prefeito Municipal.

Art. 11º. As atividades do COMUTTRAN serão coor-
denadas por uma Comissão Executiva composta por 3
(três) membros, designados como Presidente, Vice-Pre-
sidente e Secretário.

§1º A Presidência da Comissão Executiva caberá ao
Diretor (a) do Departamento Municipal de Segurança
Pública, Trânsito e Mobilidade - SEGTRAN;

§2º Os outros membros da Comissão Executiva se-
rão eleitos pelos conselheiros para mandato de 2 (dois)
anos, permitidas reconduções.

Art. 12º. O COMUTTRAN reunir-se-á mensalmente
de forma ordinária e extraordinariamente, a qualquer
tempo.

Parágrafo único. As reuniões extraordinárias pode-
rão ser convocadas pela Diretoria do Departamento
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dotações orçamentárias próprias no orçamento vigen-
te.

CAPÍTULO III
DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO  EM VIAS PÚBLI-

CAS

Art. 23. Fica a Prefeitura Municipal autorizada a ins-
tituir, nas vias e logradouros públicos de Casa Branca,
áreas especiais para o estacionamento de veículos au-
tomotores de passageiros e de carga por tempo limita-
do e mediante pagamento dos preços estabelecidos para
a sua ocupação.

Parágrafo único. Os estudos dessas áreas especiais
poderão ser contratados a terceiros, inclusive por meio
de concessão ou permissão, e deverão passar por apro-
vação do Órgão Executivo de Trânsito Municipal, deven-
do estas serem adequadas às necessidades do Sistema
Viário e de Transporte do Município.

Art. 24. O Poder Executivo poderá regulamentar por
Decreto as atividades previstas no artigo 23 e, na hipó-
tese da contratação dos serviços de terceiros, deverá
reservar a si as funções de regulamentação e controle.

Art. 25. O Sistema de estacionamento objeto do
Artigo 23 desta Lei é denominado de “Zona Azul”.

Art. 26. As áreas situadas em frente às farmácias, hos-
pitais, prontos-socorros, hotéis e quaisquer outros locais
que necessitem de parada de emergência, bem como,
os pontos de veículos de aluguel serão devidamente
sinalizados, não estando inclusos no sistema de estaci-
onamento rotativo, objeto desta lei.

§1º - Os estabelecimentos de ensino de educação
infantil, fundamental, médio e universitário, terão di-
reito a área de, no máximo, vinte metros, devidamente
sinalizada, para embarque e desembarque de alunos,
sendo permitido o estacionamento por tempo indeter-
minado de veículos de propriedade da mantedora da
instituição de ensino, devidamente identificados com
a logomarca utilizada pela escola, nos limites da referi-
da área. Para tanto a instituição de ensino interessada
deverá requerer junto ao Departamento Municipal de
Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade - SEGTRAN a
colocação de placas de sinalização, assim como, a pin-
tura da linha amarela de demarcação da área. As Esco-
las que, na data da promulgação desta lei já possuem
esta área demarcada e sinalizada, ficam dispensadas de
requerer esse benefício.

§2º - Das vagas totais previstas para estacionamen-
to rotativo pago deverá ser mantido reserva legal, na
forma estabelecida pelas resoluções do CONTRAN, de
vagas para portadores de necessidade especial e idosos,
ficando obrigado a reserva dessas vagas, principalmen-
te, em frente a agências bancárias, farmácias, hospitais,
prontos-socorros, hotéis, próprios municipais e quais-
quer outros locais a serem definidos por resolução do
COMUTTRAN.

Art. 27. Nas vias e logradouros públicos onde exis-
tam locais delimitados e horários estabelecidos para
carga e descarga, a operação do sistema de estaciona-
mento ora instituído, só será feita fora daqueles horári-
os.

Art. 28. As motocicletas terão estacionamentos pri-
vativos em locais previamente estabelecidos por ato do
Executivo, ficando expressamente proibido o seu esta-
cionamento fora das áreas definidas.

Art. 29. Estão isentos do pagamento de preço para
ocupação, o estacionamento de:

I – Veículos oficiais da União, dos Estados e do Mu-
nicípio, bem como suas empresas e autarquias;

II - Veículos de transporte de passageiros (taxis),
quando estacionados em seus respectivos pontos;

III - Veículos de transporte coletivo (ônibus e simi-
lares), quando estacionados em seus pontos de parada;

Art. 30. As vagas destinadas ao uso exclusivo de ve-
ículos conduzidos ou que transportem idosos e/ou defi-
cientes físicos serão asseguradas no Sistema de Estaci-
onamento Rotativo – ZONA AZUL

§1º - Os veículos estacionados nas vagas reservadas
de que trata o caput deste artigo, deverão, obrigatoria-
mente, utilizar uma credencial emitida através do Ór-
gão Executivo de Trânsito do Município de domicílio da
pessoa idosa, que terá validade em todo território naci-
onal, conforme determinação da Resolução nº 303/2008
do CONTRAN.

§2º - Os veículos estacionados nas vagas reservadas
de que trata este artigo deverão exibir a credencial so-
bre o painel do veículo, com a frente voltada para cima,
visando facilitar a identificação e garantir o direito de
uso da vaga.

§3º - A autorização para uso dessas vagas poderá
ser suspensa ou cassada, a qualquer tempo, a critério
do órgão emissor, se verificada quaisquer das seguin-
tes irregularidades na credencial:

I - Uso de cópia efetuada por qualquer processo;

II - Rasurada ou falsificada;

III - Em desacordo com as disposições contidas na
Resolução 303/2008 do CONTRAN, especialmente se
constatada que a vaga especial não foi utilizada por
idoso ou deficiente.

§4º - O uso das vagas de que trata o caput deste
artigo exime o usuário do pagamento da Tarifa referen-
te à ZONA AZUL, pelo período inferior a 2 (duas) horas.

§5º - O cartão de estacionamento para Idosos e/ou
Deficientes Físicos deverá ser solicitado junto ao Depar-
tamento Municipal de Segurança Pública, Trânsito e
Mobilidade – SEGTRAN ou no Órgão Executivo de Trân-
sito do município de origem do beneficiário.

Art. 31. O horário e o período de estacionamento no
perímetro “ZONA AZUL” deverá ser fixado por resolução
expedida pelo Conselho Municipal de Trânsito e Trans-
porte de Casa Branca – COMUTTRAN e, posteriormen-
te, publicada por Decreto do Executivo Municipal.

Art. 32. Os veículos que se encontrarem sem o com-
provante de tempo de estacionamento ou com o com-
provante vencido, serão advertidos pela fiscalização da

concessionária sob pena de ser autuado e ter o veículo
removido e destinado ao pátio de veículos apreendidos,
nos termos do Artigo 181, inciso XVII do Código de Trân-
sito Brasileiro.

§1º – Os usuários que estacionarem seus veículos
em desacordo com esta Lei serão advertidos da irregu-
laridade e terão o prazo de 2 (dois) dias úteis para pro-
ceder à regularização, que corresponderá ao pagamen-
to do preço público a ser fixado por resolução expedida
pelo Conselho Municipal de Trânsito e Transporte de
Casa Branca – COMUTTRAN e, posteriormente, publi-
cada por Decreto do Executivo Municipal.

§2º – Esgotado o prazo referido no §1º deste artigo,
sem a devida regularização, será a advertência de irre-
gularidade convertida em infração por estacionamento
irregular nos termos do Artigo 181, inciso XVII do Códi-
go de Trânsito Brasileiro.

§ 3º - As normas estabelecidas no  caput  deste
artigo e seus §§ serão aplicadas a todo e qualquer equi-
pamento, máquina ou objeto que se encontrar estacio-
nado ou paralisado por tempo superior ao de entrada e
saída de passageiro ou mesmo estiver comprometendo
o bom fluxo e mobilidade da via, ou mesmo dispondo
para uso alheio ao destinado pela regulamentação da
via.

Art. 33.  O Órgão Executivo de Trânsito Municipal
por intermédio da Autoridade Municipal de Trânsito, no
uso de suas atribuições de polícia administrativa de
trânsito, fará cumprir os dispositivos do Código de Trân-
sito Brasileiro – CTB e as resoluções do CONTRAN e
CETRAN/SP, de forma a promover o efetivo cumprimen-
to do disposto nesta Lei.

Parágrafo único.   A Autoridade Municipal de Trân-
sito poderá exercer suas atribuições dispostas no caput
deste artigo de forma direta, por intermédio de seus
Agentes ou por meio de equipamentos elétrico ou ele-
trônico, inclusive pelo registro de imagens e outras fer-
ramentas e processos previstos em Resoluções do CON-
TRAN e ou CETRAN/SP.

Art. 34.  Fica o Executivo Municipal autorizado, a
outorgar a qualquer pessoa jurídica, mediante licitação,
concessão para a administração e exploração dos esta-
cionamentos rotativos em vias e logradouros públicos,
na forma da presente lei.

Art. 35. A concessionária deverá destinar ao Fundo
Municipal de Desenvolvimento de Trânsito – FMDT,
quantia não inferior a 10% (dez por cento) da receita
bruta apurada mensalmente da exploração da conces-
são.

§1º - A Prefeitura Municipal deverá fiscalizar men-
salmente, por meio do Setor de Contabilidade, os repas-
ses da concessionária a conta do Fundo Municipal de
Desenvolvimento de Trânsito – FMDT, que deverá en-
caminhar os relatórios produzidos para apreciação do
Órgão Executivo de Trânsito Municipal e ao Conselho
Municipal de Trânsito e Transporte de Casa Branca –
COMUTTRAN

§2º - Será encaminhado mensalmente pela entida-
de concessionária à Diretoria do Departamento Munici-
pal de Segurança, Trânsito e Mobilidade – SEGTRAN, o
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balanço com o valor da receita bruta apurada, bem como
os valores dos repasses destinados ao Fundo Municipal
de Desenvolvimento de Trânsito – FMDT.

Art. 36. A exploração do estacionamento em vias e
logradouros públicos será feita por meio de sistema que
permita total controle da arrecadação, aferição imedia-
ta de receitas e auditorias permanente por parte do
Poder Concedente.

Parágrafo único. Ao final do prazo de concessão, os
equipamentos, obras e instalações utilizados na explo-
ração dos estacionamentos reverterão para o Poder Pú-
blico Municipal em perfeito estado de conservação e
manutenção, sem ônus de qualquer espécie.

Art. 37. A concessão de que trata esta Lei deverá ser
precedida de licitação, na modalidade de concorrência
no julgamento da qual será considerada a maior oferta
de recursos financeiros a serem destinados ao Fundo
Municipal de Desenvolvimento de Trânsito – FMDT

Parágrafo único. Os recursos provenientes do dis-
posto no caput deste artigo deverão ser depositados na
conta do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trân-
sito – FMDT, ficando o Conselho Diretor obrigado a in-
vestir o montante arrecadado no desenvolvimento de
campanhas de educação no trânsito e/ou na aquisição
de equipamentos de trânsito.

Art. 38. O prazo de concessão de que trata todo o
Capítulo III da presente Lei Complementar, não poderá
ser superior a 05 (cinco) anos, renovável por igual perí-
odo, havendo interesse de ambas as partes.

Art. 39. A empresa concessionária deverá se incum-
bir, sem ônus para o Município, de fornecer, instalar e
conservar os equipamentos empregados no sistema,
bem como de realizar todas as obras, inclusive sinali-
zação viária que se fizerem necessárias à operação da
concessão, sob orientação e coordenação do Departa-
mento Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade
– SEGTRAN;

Art. 40. Será de competência do Órgão Executivo Mu-
nicipal de Trânsito a definição das diretrizes para co-
brança de tarifas por tempo utilizado, tarifas por tem-
po excedido, o número de vagas e as outras regulamen-
tações pertinentes ao cumprimento das normas e obje-
tivos para o pleno cumprimento do disposto da presen-
te Lei Complementar.

Parágrafo único. A publicação das tarifas e outras
diretrizes relacionadas ao serviço denominado “Zona
Azul” deverão, antes da publicação, ser aprovada e ofi-
cializada por ato próprio do Chefe do Executivo Munici-
pal.

Art. 41. O preço relativo ao tempo de uso dos estaci-
onamentos, inclusive sua política tarifária, deverá ser
fixado antes do início da licitação por ato próprio do
Chefe do Executivo Municipal.

Parágrafo único. A periodicidade, o índice e o crité-
rio de reajuste deverão ser fixados no termo de outorga
da concessão e serão oficializados sempre na forma pre-
vista no caput deste artigo.

Art. 42. O termo de outorga da concessão deverá

conter, entre outras disposições, as seguintes cláusulas
obrigatórias;

I - O objeto, a área e o prazo da concessão, conforme
estabelecido nesta lei.

II - As condições de exploração dos estacionamen-
tos inclusive com previsão de regras e parâmetros de
aferição de receitas, auditorias e acompanhamento da
arrecadação;

III - As condições econômicas e financeiras da ex-
ploração, prevendo, inclusive, os mecanismos para pre-
servação do equilíbrio inicialmente estabelecido,

IV - A forma e a periodicidade do pagamento devi-
do ao Poder Público Municipal;

V - A obrigatoriedade, forma e periodicidade da pres-
tação de contas da concessionária;

VI - Os direitos, garantias e obrigações da concessi-
onária e do Poder Público Municipal concedente, inclu-
sive os relacionados às necessidades de futura altera-
ção ou ampliação da exploração concedida, bem como
os relativos ao aperfeiçoamento e modernização dos
equipamentos e instalações empregados;

VII - Os direitos e deveres dos usuários das vagas
de estacionamento, bem como o dever da concessioná-
ria de manter os usuários permanente e suficientemente
informados acerca do funcionamento do sistema;

VIII - A forma de relacionamento da concessionária
com os agentes do Poder Público encarregados da fisca-
lização de trânsito e da atividade administrativa de
polícia;

IX – As eventuais penalidades que possam ser apli-
cadas à concessionária pelo descumprimento das nor-
mas legais e contratuais para exploração da concessão;

X - As hipóteses e procedimentos para extinção an-
tecipada da concessão;

XI - O prazo para fornecimento e instalação dos
equipamentos e para realização das obras necessárias,
bem como o prazo máximo para início da exploração
das vagas do estacionamento;

XII - O foro e o modo de resolução amigável de even-
tuais divergências que surjam ao longo do prazo de
vigência da concessão;

XIII - A obrigação da concessionária de tomar todas
as providências e adotar as medidas para garantir a
regular, adequada e satisfatória operação do sistema,
tais como gerenciamento, treinamento de pessoal, for-
necimento de uniformes, equipamentos, materiais de
consumo, combustível, impressos, confecção de placas
de sinalização, aquisição de veículos para a fiscalização
e eventual ajuda de custo à Polícia Militar, além de
outros gastos decorrentes de atividades correlatas a
serem desenvolvidas;

XIV – A incorporação ao Patrimônio Público Munici-
pal de todos os equipamentos, obras e instalações.

Art. 43. Ao Poder Público Municipal e a concessio-
nária não caberá qualquer responsabilidade por aciden-
tes, danos, furtos ou prejuízos de qualquer natureza que
os veículos dos usuários venham a sofrer nos locais de
estacionamento, não sendo exigível da concessionária
a manutenção de qualquer tipo de seguro contra esses
eventos.

Art. 44. Os agentes de fiscalização da concessão po-
derão ser devidamente credenciados como agentes da
autoridade de trânsito para fins de fiscalização das nor-
mas de estacionamento rotativo pago de veículos e se-
rão responsáveis por seus atos, nos termos no artigo 327
do Código Penal Brasileiro.

Parágrafo único. Em relação à aplicação de infração
por estacionamento irregular nos termos no artigo 181,
inciso XVII do CTB, a autuação deverá ser feita pela
Autoridade Municipal de Trânsito, que poderá exercer
suas atribuições dispostas no caput deste artigo de for-
ma direta, por intermédio de agentes ou por meio de
equipamentos elétrico ou eletrônico, inclusive pelo re-
gistro de imagens e outras ferramentas e processos
previstos em Resoluções do CONTRAN e ou CETRAN/SP.

Art. 45. As despesas com a execução do artigo 23
desta lei correrão por verbas orçamentárias próprias, su-
plementadas se necessário, sem prejuízo das fontes de
receitas aqui indicadas.

CAPÍTULO IV
DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE

TRÂNSITO – FMDT

Art. 46. Fica criado, junto ao Departamento Munici-
pal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade - SEG-
TRAN, o Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trân-
sito – FMDT, que tem por objetivo o financiamento da
expansão e aprimoramento contínuo das ações desti-
nadas a promover o desenvolvimento do trânsito e
mobilidade no Município de Casa Branca.

Art. 47. Os recursos do Fundo Municipal de Desen-
volvimento de Trânsito deverão ser aplicados no desen-
volvimento do trânsito no Município de Casa Branca, nos
termos do artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro,
visando desenvolver as seguintes atividades, sem
prejuízo de outras:

I – Sinalização;
II – Engenharia de tráfego e de campo;
III – Policiamento e fiscalização;
IV – Educação de trânsito;
V – Equipamentos e serviços de trânsito e mobili-

dade em vias e logradouros públicos.

Art. 48. O Fundo Municipal de Desenvolvimento de
Trânsito será constituído principalmente com recursos
provenientes da arrecadação das multas previstas na
legislação de trânsito, sem prejuízo de outras fontes
municipais próprias ou de terceiros, inclusive doações
e aquelas derivadas de convênios ou outros ajustes ce-
lebrados pela Prefeitura do Município de Casa Branca,
por meio da Diretoria Municipal de Segurança Pública,
Trânsito e Mobilidade - SEGTRAN.

Art. 49. Os recursos do Fundo Municipal de Desen-
volvimento de Trânsito serão movimentados em conta
corrente específica, sendo administrados por um Con-
selho Diretor composto por 05 (cinco) membros efetivos
nomeados pelo Poder Executivo.

Art. 50. O Conselho reunir-se-á ordinariamente uma
vez por mês e extraordinariamente tantas vezes quan-
to necessário.

§1º - As reuniões serão realizadas com a presença
de pelo menos 03 (três) de seus membros e as delibera-
ções serão tomadas mediante votação de maioria sim-
ples;

§2º - Em caso de empate nas votações, caberá ao
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Presidente o voto de qualidade.

§3º -  Compete ao Conselho Diretor:

I - Estabelecer as diretrizes para a gestão do Fundo
Municipal de Desenvolvimento de Trânsito;

II - Aprovar as operações de financiamento, inclusi-
ve as realizadas a fundo perdido, a serem firmadas pelo
Chefe do Poder Executivo;

III - Submeter anualmente à apreciação do Poder Exe-
cutivo Municipal relatório de atividades desenvolvidas
pelo Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsi-
to;

IV - Administrar e prover o cumprimento da finali-
dade do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trân-
sito;

V - Opinar quanto ao mérito, na aceitação de doa-
ção, legados, subvenções e contribuições de qualquer
natureza;

VI - Fiscalizar a arrecadação da receita e seu recolhi-
mento à tesouraria da Prefeitura Municipal;

VII – Realizar as despesas e aplicações necessárias
ao desenvolvimento do trânsito no Município de Casa
Branca;

VIII - Prestar contas à sociedade civil do Fundo Mu-
nicipal de Desenvolvimento de Trânsito.

Art. 51. É vedada a remuneração, a qualquer título,
pelo exercício das funções de Conselheiro Diretor, sen-
do estas funções consideradas como serviços relevantes
prestados à comunidade.

Art. 52. Para a execução dos trabalhos relativos ao
Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito, se-
rão designados, por ato do Poder Executivo, funcionári-
os pertencentes ao quadro de administrações direta e
indireta que compõe a estrutura da Diretoria Municipal
Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade - SEGTRAN.

§1º Dentre os servidores designados, o Presidente
indicará o responsável pelos trabalhos de expediente.

§2º Os servidores da Administração Direta ou Indi-
reta que interagem com o Conselho Diretor não terão
direito a nenhuma vantagem, além daquelas inerentes
aos cargos que exercem na Administração Municipal.

Art. 53.  A gestão do Fundo Municipal de Desenvol-
vimento de Trânsito ficará a cargo da Diretoria Munici-
pal de Segurança Pública e Trânsito, que poderá, para
consecução dos seus objetivos:

I - Utilizar de serviços de infraestrutura do Departa-
mento Municipal de Segurança Pública e Trânsito, den-
tre outros departamentos ou órgãos municipais, quan-
do devidamente autorizado, inclusive alocando-se recur-
sos humanos de seus quadros funcionais para desen-
volver atividades administrativas específicas do Fundo
Municipal de Desenvolvimento de Trânsito;

II - Celebrar convênios, acordos e contratos de finan-
ciamento e de cooperação técnica, bem como contratar
com terceiros, pessoas físicas ou jurídicas.

Art. 54. As despesas com a execução do artigo 46
desta lei correrão por verbas orçamentárias próprias, su-
plementadas se necessário, sem prejuízo das fontes de
receitas aqui indicadas.

Art. 55. O Poder Executivo poderá regulamentar as

disposições a respeito do Fundo Municipal de Desenvol-
vimento de Trânsito – FMDT, sempre que se fizer ne-
cessário ou reclamado pelo interesse público.

Art. 56. No caso de extinção do Fundo Municipal de
Desenvolvimento de Trânsito – FMDT seus bens e di-
reitos reverterão ao patrimônio do Município atendidos
os encargos e responsabilidades assumidos.

Art. 57. Aplica-se ao Fundo Municipal de Desenvol-
vimento de Trânsito – FMDT o disposto no artigo 71 e
seguintes, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de
1964.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 58. É de competência exclusiva do Poder Exe-
cutivo Municipal, por meio da Autoridade Municipal de
Trânsito, e seus agentes a fiscalização do cumprimento
das normas de trânsito e transporte na forma estabele-
cida no Código de Trânsito Brasileiro e normas comple-
mentares.

Parágrafo único. Para os fins de consecução dos ob-
jetivos e execução das competências estabelecidas no
caput deste artigo o Poder Executivo Municipal poderá
firmar convênios, expedir permissão e promover conces-
são com outros Órgãos e ou Entidades.

Art. 59. Todos os estabelecimentos comerciais no Mu-
nicípio de Casa Branca, em que houver venda de bebi-
da alcoólica, deverão manter em locais visíveis, infor-
mações sobre a proibição de dirigir alcoolizado e men-
sagens educativas complementares, podendo ser obser-
vado eventual modelo que venha a ser elaborado pelo
Órgão Executivo de Trânsito Municipal.

§1º - O Órgão Executivo de Trânsito Municipal po-
derá elaborar e disponibilizar normas complementares
ao caput deste artigo, em especial modelos a serem
utilizados, de forma a garantir a visibilidade das men-
sagens veiculadas.

§2º - O não cumprimento da norma estabelecida no
caput deste artigo sujeita o infrator à penalidade com
multa e em caso de reincidência a multa será aplicada
com penalidade multiplicada pela quantidade de rein-
cidência.

I - A multa a ser aplicada será de 10 (dez) V.R.M’s
(Valor de Referência do Município) para os estabeleci-
mentos que comercializam bebidas alcoólicas para con-
sumo no local de venda;

II - A multa será de 5 (cinco) V.R.M’s (Valor de Refe-
rência do Município) para os estabelecimentos que co-
mercializam bebidas alcoólicas para consumo em locais
diversos ao da venda;

III - o Município manterá cadastro de infratores des-
te artigo para análise de reincidências.

§3º -  O Órgão Executivo de Trânsito Municipal
poderá regulamentar o previsto no caput deste artigo.

§4º - O Poder Executivo Municipal poderá determi-
nar por Decreto a competência pela fiscalização, regis-
tro, notificação e autuação da infração.

Art. 60. Não poderá ser imobilizado qualquer equi-

pamento, objeto ou máquina em qualquer parte das vias
de domínio municipal de forma a comprometer o fluxo
de veículos, pessoas ou as vagas de estacionamento, na
forma da sinalização viária do local, salvo permissão do
Órgão Executivo de Trânsito Municipal.

§1º -  A permissão tratada no  caput  deste artigo
deverá conter minimamente a identificação e qualifica-
ção do permissionário, o período de validade da permis-
são, a justificativa ou objetivo, o horário de validade, a
identificação e dimensão do espaço autorizado para
ocupação, à identificação e assinatura do responsável
pela permissão.

§2º  - Em se tratando de área de estacionamento
regulamentado na forma de estacionamento rotativo
pago, poderá ser fornecida permissão onerosa com base
em tabela de valor preestabelecida.

§3º -  As normas, resoluções e a tabela previstas no
parágrafo anterior serão elaboradas pelo Órgão Execu-
tivo Municipal de Trânsito junto ao Conselho Munici-
pal de Trânsito e Transportes - COMUTTRAN

Art. 61. O descumprimento do artigo anterior sujei-
tará o infrator à multa e à remoção do objeto para local
definido pelo competente responsável pela via.

Parágrafo único.     O infrator na forma do artigo an-
terior poderá reaver o objeto mediante pagamento da
multa aplicada, tempo de estadia e taxa de remoção. Em
se tratando de veículo, aplicar-se-ão as normas do Códi-
go de Trânsito Brasileiro – CTB, em se tratando de ou-
tro tipo de bem não previsto nas normas do CTB, apli-
car-se-ão as normas do Código Tributário Municipal,
caso não exista previsão no mesmo, o Conselho Munici-
pal de Trânsito e Transportes – COMUTTRAN fica auto-
rizado a elaborar tabela de valores e submetê-la à apro-
vação e posterior publicação por Decreto do Chefe do
Executivo Municipal.

Art. 62.  Nenhuma via de domínio municipal pode-
rá ser interditada, parcial ou total, sem o prévio conhe-
cimento, análise e autorização do Órgão Executivo de
Trânsito Municipal, ficando o infrator sujeito à multa e
até remoção do objeto causador da interdição.

I - A multa a ser aplicada será de 20 (Vinte) V.R.M’s
(Valor de Referência do Município) em caso de interdi-
ção total;

II – A multa será de 7 (Sete) V.R.M’s (Valor de Refe-
rência do Município) em caso de interdição parcial;

III - Em caso de não remoção do objeto de interdi-
ção, após solicitação da Autoridade Municipal, a multa
cabível será aplicada em dobro e faculta a remoção do
objeto para local indicado pelo Órgão Executivo de Trân-
sito Municipal, devendo ser aplicadas as regras de cus-
to de remoção e estadia previstas nesta Lei e Normas
Complementares.

Parágrafo único. No caso da interdição ser ocasio-
nada por veículos automotores ou outros previstos no
CTB, as normas de multa e remoção serão as estabele-
cidas no Código de Trânsito Brasileiro, seus anexos e
normas complementares do CONTRAN e CETRAN/SP.

Art. 63.   Todos os  eventos a serem realizados no
Município de Casa Branca que forem pólos geradores de
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PROJETO DE AUTORIA DA MESA DIRETORA DA
CÂMARA MUNICIPAL

DECRETO LEGISLATIVO Nº 10/2017
DE 8 DE NOVEMBRO DE 2017

DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DO PARECER PRÉ-
VIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO, RELATIVO ÀS CONTAS MUNICIPAIS DE 2014.

O Vereador ALBERTO ZOGBI FILHO, Presidente
da Câmara Municipal de Casa Branca, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando o parecer do Egrégio Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo - Processo TC 0415/
026/14, favorável à aprovação das contas do Muni-
cípio de Casa Branca relativas ao exercício de 2014;

Considerando o Parecer da Douta Comissão de
Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de n°
27/2017, exarado em 31/8/2017, e aprovado pelo
Plenário na 15ª Sessão Ordinária de 5/9/2017, favo-
rável ao Parecer do Egrégio Tribunal de Contas do
Estado e, consequentemente, pela APROVAÇÃO das
Contas do Município de Casa Branca relativas ao
exercício de 2014.

PROMULGA o seguinte DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º. Ficam APROVADAS as Contas do Muni-

cípio de Casa Branca relativas ao exercício financei-
ro de 2014, de conformidade com o Parecer da Co-
missão de Finanças e Orçamento da Câmara Muni-
cipal de Casa Branca, examinado e aprovado na Ses-
são Ordinária da Câmara Municipal, realizada em
5/9/2017.

Art. 2º. Comunique-se ao Egrégio Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, na pessoa do seu
excelentíssimo Presidente, ao ex-Prefeito Municipal,
Ildebrando Zoldan, e ao Ministério Público do Esta-
do de São Paulo sobre a decisão desta Câmara Mu-
nicipal, enviando-lhes cópia deste Decreto Legisla-
tivo.

Art. 3º. Registre-se e publique-se este Decreto Le-
gislativo.

Câmara Municipal de Casa Branca, 8 de novem-
bro de 2017.

Vereador ALBERTO ZOGBI FILHO
Presidente

tráfego, ampliadores e ou concentradores de fluxo de
veículo ou pessoas deverão ser informados previamen-
te ao Órgão Executivo Municipal de Trânsito com ante-
cedência mínima de:

I - 15 dias para eventos de grande porte;
II - 12 dias para os eventos de médio porte;
III - 08 dias para os de pequeno porte.

§1º -  O Órgão Executivo Municipal de Trânsito ela-
borará e divulgará os conceitos e formas de classifica-
ção dos portes previstos nos incisos deste artigo e as
penalidades para o infrator, após consulta ao Conselho
Municipal de Trânsito e Transporte – COMUTTRAN.

§2º -  Fica o Órgão Executivo de Trânsito Municipal
autorizado conceder ou a fornecer permissão onerosa
com base em tabela de valor preestabelecida conforme
classificação do porte do evento.

§3º - As penalidades previstas no parágrafo anteri-
or poderão ser multa, devendo ter como teto 10 (dez)
V.R.M’s (Valor de Referência do Município) para os in-
fratores primários e 25 (vinte e cinco) V.R.M’s (Valor de
Referência do Município) para os reincidentes, deven-
do o quantitativo  da multa ser  baseado na classifica-
ção do porte do evento.

Art. 64. A receita arrecadada com a cobrança das
multas de trânsito será aplicada, exclusivamente, em
sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policia-
mento, fiscalização e educação de trânsito, na forma do
Código de Trânsito Brasileiro – CTB e normas comple-
mentares do Município de Casa Branca, em especial
quanto ao disposto sobre fundo próprio.

§1º - Decorrido o tempo hábil de recursos e tendo
se concluído todos os trâmites cabíveis às respectivas
multas aplicadas, fica o Município de Casa Branca au-
torizado a depositar mensalmente, o percentual de 5%
(cinco por cento) do valor das multas de trânsito arreca-
dadas, na conta de fundo de âmbito nacional destina-
do à segurança e educação de trânsito.

§2º - O Município de Casa Branca manterá conta es-
pecifica para movimentação dos valores oriundos de
multas de trânsito aplicadas e fará divulgação de toda
a movimentação, bem como das informações de núme-
ros de infrações lavradas pela Autoridade Municipal de
Trânsito.

Art. 65.  As penalidades, com multa, previstas nes-
ta Lei não sendo as previstas pelo Código de Trânsito
Brasileiro – CTB serão aplicadas, salvo disposição expres-
sa desta Lei, pela Fiscalização Municipal de Postura ou
pelos Agentes da Autoridade de Trânsito Municipal
conforme dispuser no Regimento Interno do Executivo
Municipal ou mesmo por decisão do Chefe do Executi-
vo Municipal.

Parágrafo único.  A todas as penalidades com
multa, previstas nesta Lei e não previstas no CTB, cabe-
rá recurso na forma do Código Tributário Municipal,
independente do competente Órgão que a aplicou.

Art. 66.  As multas previstas nesta Lei e aplicadas
na forma regulamentar e não quitadas no prazo esta-
belecido, deverão ser encaminhadas para inscrição do
autuado em dívida ativa e o Município deverá tomar os
procedimentos cabíveis para recebimento da mesma.

§1º -  O Município deverá estabelecer normas com-
plementares a esta Lei que discipline as formas de:

I - Notificação preliminar quando couber;
II - Notificação direta quando for o caso;
III - Defesa, quando couber;
IV - Liquidação do valor de multa aplicada.
§ 2º -  O Município deverá estabelecer normas com-

plementares a esta Lei de forma a prever:

I - As formas de cobrança do crédito;
II - Formas de parcelamento, quando cabível;
III - Aplicação de multa de até o limite legal sobre o

valor da multa aplicada para os casos de não liquida-
ção dentro do prazo estipulado, corrigidos mensalmen-
te;

IV - Quando parcelado, forma de renegociação para 
os casos  de pagamento em parcela única.

§3º - As previsões dos parágrafos e  caput  deste
artigo são válidas apenas para as situações ainda não
previstas em legislação municipal, não prevista no Có-
digo de Trânsito Brasileiro – Lei 9.503 de 23 de setem-
bro de 1997 e normatizada por resolução do CONTRAN,
valendo para esta última como medida suplementar
caso não se disponha em contrário.

Art. 67.  Fica permitida a exploração direta ou indi-
reta de equipamentos urbanos ou qualquer equipamen-
to em vias públicas do Município para a finalidade de
serviços de publicidade e propaganda.

§1º - A exploração prevista no  caput  deste artigo
obedecerá à forma regulamentar do Código de Postura
Municipal, da presente Lei e outras legislações relacio-
nadas.

§2º  - Para a implantação de qualquer equipamen-
to ou a exploração de determinado equipamento exis-
tente o respectivo projeto deverá ser submetido à apre-
ciação e aprovação do Órgão Executivo Municipal de
Trânsito.

Art. 68. Fica o Poder Executivo autorizado a exigir
conhecimentos e/ou habilidades específicos nos concur-
sos públicos para o provimento de cargo do Agente de
Trânsito, que serão definidas e detalhadas em edital de
concurso público.

Art. 69. Fica autorizado ao Município de Casa Bran-
ca efetuar alterações no orçamento municipal do ano de
2017, para a aplicação desta Lei.

Art. 70. Tendo em vista o disposto na presente Lei,
torna-se obsoleto e, portanto, revogado os textos das Leis
Municipais nº 1.201/1983, nº 2.457/2001 e nº 3.110/2011
e o texto do Decreto do Executivo nº 1651/2002.

Art. 71. Revogam-se todas as disposições em con-
trário

Art. 72. Esta lei complementar entra e vigor na data
de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 14 de novem-
bro 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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A Prefeitura de Casa Branca inau-
gurou nesta quinta-feira, 16 de novembro,
a primeira ciclofaixa da cidade, instalada
na Alameda Ganymedes José Santos Oli-
veira, uma das principais avenidas de
Casa Branca. Com cerca 1 km de extensão,
a primeira ciclofaixa da cidade é um pro-
jeto piloto e tem como objetivo garantir
segurança para pedestres e para ciclistas,
além de garantir mais qualidade de vida
aos usuários.

O projeto da primeira ciclofaixa de
Casa Branca foi desenvolvido pelo Depar-
tamento de Trânsito em conjunto com

Casa Branca ganha sua primeira ciclofaixa

Casa Branca está recebendo inúmeras
obras de pavimentação e melhorias das
vias públicas. O serviço de tapa-buracos
foi retomado e é realizado com recursos
próprios da Prefeitura. De acordo com a
Diretoria de Obras já foram empenhados
mais de R$ 3 milhões nessas interven-
ções.

Devido à grande quantidade de pa-
vimentos danificados os serviços terão que
ser feitos em etapas, atendendo às vias

Bairros de Casa Branca recebem recapeamento e
operação tapa-buracos

Departamento de Esportes. A inaugura-
ção contou com uma caminhada feita pelo
pessoal da Terceira Idade.

O Departamento de Esportes desta-
cou que o município estuda instalar mais
ciclofaixas em outros locais da cidade,
como na entrada de Casa Branca. Desde
a inauguração da ciclofaixa da Alemeda
Ganymedes Jose triplicou o número de
pessoas utilizando o local  para caminha-
das e andar de bicicleta.

Casa Branca conta ainda com uma ci-
clovia, localizada na praça da Avenida
José Basilone Junior.

principais de cada bairro; nos anos seguin-
tes os serviços terão continuidade até que
todos os bairros sejam completamente
atendidos.

O bairro Nazareth recebe recapea-
mento. O trecho da Rua dos Bonvicínios
e Avenida da Saudade receberam re-
composição do pavimento. No bairro
Chácara Boa Vista, as obras já iniciaram
também. As ruas Oswaldo Pedro Verce-
lino, Sebastião W. Lopes da Cunha,

Maria Lopes da Cunha Alvarenga até a
Família Lopes da Cunha receberão ope-
ração tapa-buracos.

Segundo a Diretoria de Obras os de-
mais trechos dos bairros que necessitam
manutenção serão realizados durante o
cronograma do Plano Diretor de Gerenci-
amento de Pavimentação.

Ainda para este ano, o bairro Macaú-
ba e os distritos de Lagoa Branca e Ven-
da Branca receberão a operação tapa-bu-

racos. O trecho da Rua Duque de Caxias
que não está pavimentada (da Avenida
José Basilone até a Rua Família Stefanini)
receberá asfalto.

Segundo a Administração Municipal,
ainda este ano terão início às obras de
pavimentação no bairro Parque São Pau-
lo, onde ainda existem ruas de terra. A
pavimentação da Alameda Ganymédes
José Santos de Oliveira será estendida até
a Rua Jorge Bonetti.

Serviços no Bairro Nazareth estão a todo vapor Chácara Boa Vista está recebendo obras de pavimentação

Ciclofaixa foi inaugurada com uma caminhada feita pela Terceira
Idade de Casa Branca


