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Casa Branca, 11 de maio de 2018 EDIÇÃO 49/2018

Matéria do Executivo Municipal

Os vereadores de Casa Branca aprova-
ram por unanimidade, na sessão ordiná-
ria da última terça-feira (08), dois impor-
tantes projetos de lei de autoria do Poder
Executivo. Um outro projeto de autoria do
Legislativo também foi aprovado por 6
votos a favor e 4 votos contra dos parlamen-
tares.

O primeiro Projeto de Lei dispõe sobre
a concessão de bolsas de estudos através
de um convênio com a Instituição de En-
sino Innovare de Casa Branca, que oferece
cursos de formação técnica.

A aprovação da concessão de bolsas de
estudo vai beneficiar estudantes após pas-
sarem por uma triagem feita pelo Depar-
tamento de Educação e de Promoção Soci-
al, que confirmará a necessidade financeira
do aluno concorrente ao benefício.

A Lei foi aprovada por unanimidade
pelos vereadores Rogério Mendes, Mi-
nhoka, Jacaré, Baiano, Bene, Jota, Dr. José
Renato, Marcus Azevedo, Marcelo Galante
e Rubinho da Lagoa e é uma grande con-
quista para os alunos, família, sociedade
e o município de Casa Branca. O projeto de
concessão de bolsas ainda passará por
uma segunda votação no Legislativo.

O outro Projeto de Lei nº 3524/ 18 apro-
vado, também por unanimidade na mes-
ma sessão, vai permitir a regularização de
compra e venda de lotes do Distrito Indus-
trial respeitando, a partir de agora, a Lei
Federal que trata do tema.  Além disso
retira algumas obrigações como por exem-
plo: a construção mínima de 33% da área
do lote, garantindo uma maior flexibilida-
de ao empreendedor.

A medida faz parte do conjunto de pro-
postas do Executivo de modernização, re-

vitalização do Distrito Industrial. A moder-
nização do Distrito Industrial é muito im-
portante para atrair empresas e desta for-
ma gerar novos postos de trabalho. Uma
das políticas de governo da Atual Admi-
nistração.

Apesar do saldo positivo que as duas
aprovações vão trazer ao município, a ter-
ceiro proposta aprovada é inconstitucional
e será vetada pelo Executivo. O Projeto de
Lei nº 27/18 do vereador Jacaré, sobre a
jornada de trabalho dos funcionário da
saúde, apesar do parecer contrário da As-
sessoria Jurídica do Legislativo, que afirma
que a proposta viola o artigo 2 da Consti-
tuição Federal, sendo portanto Inconstitu-
cional, os vereadores Rogério Mendes,
Minhoka, Jacaré, Baiano, Bene e Jota vota-
ram a favor do projeto. Os parlamentares
Dr. José Renato, Marcus Azevedo, Marcelo
Galante e Rubinho da Lagoa se posiciona-
ram contra.

Isso significa que os vereadores que vo-
taram favoravelmente, desconsideraram a
orientação jurídica da própria Câmara de
Vereadores e o fizeram mesmo sabendo
que este era um projeto cujo efeito é nulo
de pleno direito, ou seja sem nenhuma
aplicabilidade legal e será vetada pelo
Executivo. A proposta de Lei aprovada é de
competência do Poder Executivo e sua
aprovação viola expressamente o princípio
da separação entre os Poderes.

Além da inconstitucionalidade do Pro-
jeto de Lei, a redução da jornada semanal
dos funcionários impactaria o atendimen-
to municipal nas Unidades de Saúde do
Município.

A prefeitura continuará a tratar dos as-
suntos do desvio de função e da jornada

dos funcionários da saúde como tratou até
o momento: com seriedade, sem levianda-
de, sem demagogia e tentando solucionar
esse impasse respeitando os funcionários
e da única forma possível: com a implan-
tação da reforma administrativa, que reor-
ganiza as funções da administração mu-
nicipal.

Trabalharemos pela reforma adminis-
trativa como sinal de respeito aos funcio-
nários públicos municipais, às suas famí-
lias e à sociedade de nossa cidade.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
ESTADO DE SÃO PAULO

Setor de Administração Tributária

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DO IMPOS-
TO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU DO  EXERCI-
CIO DE 2018.

O Setor de Administração Tributária notifica de forma
global e impessoal os contribuintes proprietários, possui-
dores a qualquer titulo, titulares do domínio útil de imó-
veis localizados na zona urbana ou de expansão urbana
no município de Casa Branca – Estado de São Paulo dos
lançamentos relativos ao Imposto Predial e Territorial Ur-
bano - IPTU do exercício de 2018, conforme Código Tribu-
tário Municipal – Lei 2.354/1998.

DO PAGAMENTO:
O pagamento do IPTU (Impostos Predial e Territorial Ur-

bano) do exercício de 2018, poderá ser efetuado de forma
única (cota única) com 10% (dez por cento) de desconto
até o vencimento em 18 de maio de 2018 ou parcelado em
até 8 (oito) parcelas com vencimento inicial em 18 de maio
de 2018 e término em 18 de dezembro de 2018. O não paga-
mento do Imposto na data fixada pelo Decreto 2.439 de 22/
03/2017 sujeitará o imposto aos acréscimos dos encargos
legais previstos no Código Tributário Municipal – Lei 2.354/
1998.

DOS CARNES:
Os carnes já estão sendo enviados aos contribuintes pe-

los CORREIOS. Os contribuintes que  por qualquer motivo
NÃO receberem os carnês até 09 de maio de 2018 deverão
emitir a segunda via através do acesso a internet disponível
no site da Prefeitura Municipal de Casa Brancca http://
www.casabranca.sp.gov.br/ - e clicar na página principal o
item – IMPOSTOS – e depois - GUIAS DE IPTU (Importante:
o cadastro e CPF do proprietário do imóvel devem estar atu-
alizado) ou então retirar o carne junto a Prefeitura do Muni-
cípio de Casa Branca sito à Praça Barão de Mogi Guaçu, nº 51
– Centro de segunda a sexta-feira no horário das 8hs30min.
às 11hs00min. e das 13hs00min. às 16hs:00min., podendo
para tanto apresentar o carne do exercício anterior 2017 ou
de anos anteriores, caso contrário, o contribuinte será con-
siderado NOTIFICADO, nos termos legais supra citados, fi-
cando sujeito ao pagamento do tributo com acréscimos le-
gais, conforme prevê a Lei nº.  2.354 de 11/12/1998 – Código
Tributário Municipal.

Prefeitura Municipal Casa Branca, 04 de maio de 2018.
Setor de Administração Tributária

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2018
PROCESSO nº 58/2018

Objeto:Registro de Preços para eventual contratação de
serviço de transporte dos resíduos sólidos domiciliares cole-
tados pela Prefeitura Municipal de Casa Branca/SP em sua área
de transbordo até área de transbordo do aterro sanitário li-
cenciado na cidade de Arceburgo-MG.

Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 13:50 horas do
dia 22 de maio de 2018.

Local Praça Barão de Mogi Guaçu, nº 51 - Esquina com a
Rua Altino Arantes, centro, Setor de Protocolo.

Abertura: A abertura dos envelopes ocorrerá no mesmo
dia indicado às 14hs. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, nº 51
- Esquina com a Rua Altino Arantes, centro, Setor de Licita-
ções. Retirada do Edital pelo email:
licitacao@casabranca.sp.gov.br ou na Praça Barão de Mogi
Guaçu, nº 51 - Esquina com a Rua Altino Arantes, centro, Se-
tor de Licitações

Esclarecimentos Fone (19) 3671-9748.

Casa Branca, 08.05.2018

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018
PROCESSO nº 57/2018

Objeto: Contratação de serviço de cobertura de seguro
para os veículos da Frota Municipal, conforme Anexo VI -
(Lote1) e cobertura de seguro para os prédios municipais con-
forme Anexo VII (Lote 2) e cobertura de seguro para os equi-
pamentos, conforme Anexo VIII – (Lote 3).

Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas do
dia 22/05/2018. 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
Guaçu, 51 - Esquina com Rua Altino Arantes, Setor de Proto-
colo.

Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720.

Casa Branca, 08.05.2018

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2018
Processo nº 55/2018

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA TÉRMINO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE
ENSINO INFANTIL "PRÓ-INFANCIA", CONFORME CONVÊNIO
N° 830077/2007 DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN-
TO DA EDUCAÇÃO - FNDE, LOCALIZADA À RUA SEBASTIÃO
WALTER LOPES DA CUNHA, S/Nº  - CHÁCARA BOA VISTA, NA
CIDADE DE CASA BRANCA - SP.

Entrega de Envelopes Nº01 e Nº02 até às 08:50 horas do
dia 29/05/2018. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esqui-
na com Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo.

A abertura dos envelopes ocorrerá no mesmo dia indica-
do às 09h. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com
Rua Altino Arantes, Setor de Licitações.

A Visita Técnica é obrigatória e se realizará entre os dias
09 de maio de 2018 a 28 de maio de 2018, devendo ser agen-
dada com antecedência, no Departamento de Municipal de
Obras, pelo telefone (19) 3671-3670.

Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720

Casa Branca, 08.05.2018

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2018
PROCESSO nº 59/2018

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e
instalação de divisórias e forro de PVC na sala administrativa
e sala de atendimento do Conselho Tutelar, situado na Rua
São Bento, 56 – Centro na cidade de Casa Branca - SP.

Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas do
dia 23/05/2018. 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
Guaçu, 51 - Esquina com Rua Altino Arantes, Setor de Protoco-
lo.

Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720.

Casa Branca, 09.05.2018

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal
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Autoria do Vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha

LEI Nº 3.521 de 02 de maio de 2018.

INSTITUI A “CAMPANHA PERMANENTE DE INCENTIVO
ÀS COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁ-
VEIS” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º. Fica instituída a “Campanha Permanente de in-
centivo às cooperativas de catadores de materiais recicláveis”,
a ser desenvolvida em parceria com a sociedade civil e inicia-
tiva privada no âmbito do município de Casa Branca.

Art. 2°. O incentivo de que trata o artigo 1° desta lei pode-
rá conter os seguintes objetivos:

I – estimular a geração de emprego e renda;
II – fomentar a formação de cooperativas de trabalho;
III – promover a educação ambiental;
IV – resgatar a cidadania por meio do direito básico no

trabalho;
V – propiciar a defesa do meio ambiente por meio da

coleta seletiva e reciclagem do lixo.

Art. 3°. Facultará ao Poder Executivo desenvolver ações
da “Campanha Permanente de incentivo às cooperativas de
catadores de materiais recicláveis”, que poderá:

I – apoiar a formação de cooperativa de trabalho, visan-
do à implementação progressiva da coleta seletiva de lixo por
meio de participantes dessas cooperativa;

II – estimular a triagem do material coletado por meio de
unidades a serem operadas pelas próprias cooperativas de
trabalho;

III – fomentar o desenvolvimento de atividades de edu-
cação ambiental.

Art. 4°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 02 de maio de 2018.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta
Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETARIA GERAL

LEI Nº 3.522 de 02 de maio de 2018.

ACRESCENTA DISPOSITIVO NA LEI COMPLEMENTAR N°
3.297, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015, QUE APROVA O PLANO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

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

Art. 1º - A Lei Complementar nº. 3.297 de 17 de dezem-
bro de 2017 passa a vigorar com a seguintes alteração:

Art. 3º – (...)
§ 1.º - (...)
§ 2.º - (...)
§ 3.º - O município realizará a cada 2 (dois) anos uma

Conferência Municipal de Educação com o objetivo de articu-
lar com a sociedade civil a implementação, monitoramento e
avaliação das metas e estratégias do Plano Municipal de Edu-
cação.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, ficando revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 02 de maio de 2018.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta
Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETARIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2018
PROCESSO nº 61/2018

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de equi-
pamentos e materiais permanentes para o Departamento Mu-
nicipal de Saúde, conforme Proposta nº 11839.940000/1160-01,
Emenda Parlamentar nº 30520020 do Deputado Baleia Rossi.

Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 13:50 horas do
dia 23/06/2017. 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 -
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, 09.05.2018

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2018
PROCESSO nº 60/2018

Objeto:Registro de Preços para aquisição de materiais de
limpeza para atendimento aos diversos setores da Prefeitura
Municipal .

Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas do
dia 24 de maio de 2018. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, nº 51
- Esquina com a Rua Altino Arantes, centro, Setor de Protocolo.

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

Retirada do Edital pelo email:
licitacao@casabranca.sp.gov.br ou na Praça Barão de Mogi
Guaçu, nº 51 - Esquina com a Rua Altino Arantes, centro, Setor
de Licitações

Esclarecimentos Fone (19) 3671-9748.

Casa Branca, 09.05.2018

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

C O N V O C A Ç Ã O

A Prefeitura Municipal de Casa Branca convoca  DANIE-
LA APARECIDA ARAUJO,  aprovado no Concurso Público Muni-
cipal de Tecnico em Enfermagem - PSF – Edital 01/2016 -  em
12º lugar para comparecer no Setor de Recursos Humanos,
na Sede da Prefeitura Municipal de Casa Branca, sita à Praça
Barão de Mogi Guaçu, 51, no prazo de 03 (três) dias úteis a
contar da data do recebimento deste expediente para mani-
festar-se sobre o interesse pela vaga.

O não comparecimento do convocado, dentro do pra-
zo estipulado, será considerado desistência.

Casa Branca, 09 de maio de 2018.

Recursos Humanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2018

PROCESSO nº 62/2018

Objeto: Estabelecer a colaboração entre Prefeitura do
Município de Casa Branca, por meio do Departamento de Pro-
moção e Assistência Social, e Organizações da Sociedade Civil
sediadas em Casa Branca, selecionadas para o desenvolvimen-
to do SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COM-
PLEXIDADE – SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO

PARA CIANÇAS, ADOLESCENTE E ADULTOS PORTADORES DE
CANCER.

O credenciamento deverá ser realizado no período das
08:30h do dia 14/05/2018 até as 08:50 do dia 12/06/2018 na Pra-
ça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua Altino Arantes,
Setor de Protocolo. A análise dos documentos ocorrerá às 09 hs
do dia 12/06/2018 na 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, 10.05.2018

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal
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                      LEI Nº 3.523 de 02 de maio de 2018.

DISPÕE SOBRE O CONSELHO E FUNDO MUNICIPAL DE PO-
LÍTICAS SOBRE DROGAS DO MUNICÍPIO DE CASA BRAN-
CA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1° Fica instituído o Conselho Municipal de Po-
líticas sobre Drogas – COMPOD de Casa Branca que, in-
tegrando-se ao esforço nacional de prevenção ao uso, tra-
tamento, reabilitação e reinserção social do usuário e com-
bate ao tráfico de drogas, dedicar-se-á ao pleno desen-
volvimento das ações referentes à redução da demanda
de drogas.

§ 1° Ao COMPOD caberá atuar como coordenador das
atividades de todas as instituições e entidades municipais
responsáveis pelo desenvolvimento das ações supramen-
cionadas, assim como dos movimentos comunitários orga-
nizados e representações das instituições federais e es-
taduais existentes no município e dispostas a cooperar
com o esforço municipal.

§ 2° O COMPOD, como coordenador das atividades men-
cionadas no parágrafo anterior, deverá integrar-se ao Sis-
tema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - SISNAD,
de que trata a Lei Federal nº 11.343, de 23 de agosto de
2006, e o Decreto nº 5.912, de 27 de setembro de 2006.

§ 3° Para os fins desta Lei, considera-se:

I - Redução de demanda como o conjunto de ações rela-
cionadas à prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e
reinserção social do usuário e combate ao tráfico de dro-
gas;

II - Droga como toda substância natural ou produto quí-
mico que, em contato com o organismo humano, atue como
depressor, estimulante, ou perturbador, alterando o fun-
cionamento do sistema nervoso central, provocando mu-
danças no humor, na cognição e no comportamento, po-
dendo causar dependência química ou psíquica. Podem
ser classificadas em ilícitas e lícitas, destacando-se, den-
tre essas últimas, o álcool, o tabaco e os medicamentos;

III – Drogas ilícitas aquelas assim especificados em lei
nacional e tratados internacionais firmados pelo Brasil, e
outras, relacionada periodicamente pelo órgão competen-
te do Ministério da Saúde, informada a Secretaria Nacio-
nal de Políticas sobre Drogas – SENAD e o Ministério da
Justiça – MJ.

CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA

Art.2° Compete ao Conselho Municipal de Políticas
sobre Drogas do Município de Casa Branca - COMPOD:

I - Instituir e desenvolver o Programa Municipal de Políti-
cas sobre Drogas - PROMPOD, destinado ao desenvolvi-
mento das ações de prevenção ao uso, tratamento, reabi-
litação e reinserção social do usuário e combate ao tráfico
de drogas, compatibilizando-o às diretrizes dos Conselhos
de Políticas sobre Drogas em nível nacional e estadual;

II - Propor ao Executivo Municipal, ao Conselho Estadual
de Políticas sobre Drogas, ao Conselho Nacional de Políti-
cas sobre Drogas e outros órgãos e entidades, a celebra-
ção de convênios, parcerias, acordos, contratos e quais-
quer outros ajustes objetivando o desempenho de suas
atribuições;

III - Estimular programas de prevenção ao uso, trata-
mento, reabilitação e reinserção social do usuário e com-
bate ao tráfico de drogas;

IV - Estabelecer prioridades nas atividades do Sistema
Nacional de Políticas Sobre Drogas, através da fixação de
critérios técnicos, financeiros e administrativos, a partir
das peculiaridades e necessidades do município;
V - Assessorar o Poder Executivo na definição e execução
da política de prevenção ao uso, tratamento, reabilitação
e reinserção social do usuário e combate ao tráfico de dro-
gas;

VI - Manter a estrutura administrativa de apoio à polí-
tica de prevenção, repressão e fiscalização de drogas, bus-
cando seu constante aperfeiçoamento e eficiência;

VII - Estabelecer fluxos contínuos e permanentes de in-
formações com outros órgãos do Sistema Estadual e Naci-
onal de Políticas sobre Drogas, objetivando facilitar os
processos de planejamento e execução de uma política na-
cional e estadual de prevenção e fiscalização de entorpe-
centes e recuperação dos dependentes;

VIII - Sugerir ao Departamento Municipal de Educação
e ao Conselho Municipal de Educação a inclusão de itens
específicos nos currículos escolares, com finalidade de es-
clarecer a natureza e os efeitos das drogas;

IX - Acompanhar o desempenho dos órgãos públicos
municipais que prestem assistência médica, psicológica e
terapêutica de maneira geral, buscando estabelecer um
trabalho efetivo de prevenção à dependência química e
de tratamento, reabilitação e reinserção social do usuá-
rio de drogas e apoio a seus familiares, aberto para troca
de experiências e informações às entidades da sociedade
civil que dele desejam participar;

X - Acompanhar e participar, dentro de sua área de com-
petência, do desenvolvimento de ações de fiscalização e
repressão executadas pelo Estado e pela União;

XI - Dar atenção especial às crianças e adolescentes
atendidos pelo município no sentido de promover, junto
às respectivas Secretarias e/ou Departamentos, progra-
mas e projetos que visem à prevenção ao uso, tratamen-
to, reabilitação e reinserção social do usuário e combate
ao tráfico de drogas;

XII - Estimular o desenvolvimento e o fortalecimento
dos grupos de mútua ajuda, tais como os Alcoólicos Anô-
nimos e os Narcóticos Anônimos, procurando recolher pro-
postas e sugestões sobre a matéria, para exame do Con-
selho Municipal de Políticas sobre Drogas e/ou adoção de
políticas públicas;

XIII - Colaborar com os órgãos competentes nas ativida-
des de prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e rein-
serção social do usuário e combate ao tráfico de drogas;

XIV – Estimular estudos e pesquisas, visando o aperfei-
çoamento dos conhecimentos técnicos e científicos refe-
rentes à prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e rein-
serção social do usuário e combate ao tráfico de drogas;

XV - Aprovar, autorizar e fiscalizar atividades e progra-
mas propostos por órgãos públicos e pela sociedade civil
acerca dos malefícios das drogas;

XVI - Coordenar e integrar as ações do governo munici-

pal nos aspectos relacionados às atividades de prevenção
ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social do usu-
ário e combate ao tráfico de drogas, de acordo com o Sis-
tema Nacional de Políticas sobre Drogas;

XVII - Definir estratégias e elaborar planos, programas
e procedimentos para a modernização organizacional e
técnico operativa visando o aperfeiçoamento de ações nas
atividades de prevenção ao uso, tratamento, reabilitação
e reinserção social do usuário e combate ao tráfico de dro-
gas;

XVIII - Propor intercâmbios com organismos institucio-
nais e atuar em parcerias com órgãos e/ou instituições na-
cionais e estrangeiras nos assuntos referentes às drogas;

XIX - Aprovar a programação financeira, acompanhar,
avaliar e fiscalizar a gestão e aplicação dos recursos des-
tinados ao atendimento das despesas geradas pelo PROM-
POD;

XX - Elaborar e alterar seu regimento interno, se neces-
sário;

XXI - Integrar-se às instituições nacionais e organismos
internacionais pertinentes à Política Nacional sobre Dro-
gas;

XXII - Propor ao Poder Executivo medidas que assegurem
o cumprimento dos compromissos assumidos mediante a
instituição desta Lei;

XXIII - Exercer atividades correlatas na área de sua atu-
ação;

§ 1° O COMPOD deverá avaliar, periodicamente, a con-
juntura municipal, mantendo atualizados o Prefeito, a Câ-
mara Municipal e a Sociedade quanto ao resultado de suas
ações.

§ 2° Com a finalidade de contribuir para o aprimora-
mento dos Sistemas Nacional e Estadual sobre Drogas, o
COMPOD, por meio da remessa de relatórios frequentes,
deverá manter a Secretaria Nacional de Políticas sobre
Drogas - SENAD, e o Conselho Estadual de Políticas sobre
Drogas, permanentemente informados sobre os aspectos
de interesse relacionados à sua atuação.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 3ºO COMPOD será integrado por 12 (doze) membros
e seus respectivos suplentes, observada a seguinte repre-
sentatividade:

I - 04 (Quatro) representantes do Poder Público Munici-
pal, indicados pelo Prefeito Municipal, que atuam junto
as seguintes áreas da administração:
a) Educação;
b) Saúde;
c) Assistência Social;
d) Cultura ou Esporte.

II - 02 (dois) representantes de entidades ou de institui-
ções que atuam na área educacional e/ou trabalham a pre-
venção, tratamento e reinserção social de usuários;

III – 01 (um) representante da Polícia Militar;

IV – 01 (um) representante da Polícia Civil;

V – 01 (um) representante do Conselho Tutelar;

VI – 01 (um) representante do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente;

VII – 02 (dois) representantes da sociedade civil organi-
zada (igrejas, Organizações Não Governamentais, facul-
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dades e/ou universidades, lideranças do setor privado,
PROERD dentre outras).

§ 1° Os conselheiros, cujas nomeações serão publicadas
por Portaria do Executivo no Diário Oficial do Município,
terão mandato de 02 (dois) anos, permitida uma recondu-
ção.

§ 2° O Presidente, o primeiro-secretário e o segundo-
secretário do COMPOD serão escolhidos pelo Plenário, por
votação direta e aberta.

§ 3° As atividades do COMPOD serão coordenadas por
um Coordenador Executivo subordinado ao Gabinete do
Poder Executivo Municipal.

Art. 4ºO COMPOD fica assim organizado:

I. Plenário;
II. Presidência;
III. Coordenadoria Executiva; e
IV. Comitê FUMPOD.

Parágrafo único – O detalhamento da organização do
COMPOD será objeto do respectivo Regimento Interno.

Art. 5ºAs despesas decorrentes da presente lei serão aten-
didas por verbas próprias do orçamento municipal, que
poderão ser suplementadas.

CAPÍTULO IV
DO FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Art. 6º. Fica instituído o Fundo Municipal de Políti-
cas sobre Drogas – FUMPOD do Município de Casa Bran-
ca, fundo que, constituído com base nas verbas próprias
do orçamento do Município e em recursos suplementares,
será destinado ao atendimento das despesas geradas pelo
PROMPOD (Programa Municipal de Políticas sobre Drogas).

Art. 7º. O FUMPOD ficará subordinado diretamente
ao Órgão Fazendário Municipal que se incumbirá da exe-
cução orçamentária e do cronograma físico-financeiro da
proposta orçamentária anual.

Art. 8º. Constituirão receitas do FUMPOD:

I - Dotações orçamentárias próprias do Município;

II - Repasses, subvenções, doações, contribuições ou
quaisquer outras transferências de recursos de pessoa
física ou jurídica de direito público ou privado, ou ainda,
de entidades nacionais, internacionais, organizações go-
vernamentais e não governamentais;

III - Receitas de aplicações financeiras de recursos do
Fundo realizadas na forma da Lei;

IV - Produtos de convênios firmados com entidades fi-
nanciadoras;

V - Doações em espécies feitas diretamente ao FUMPOD;

VI - Outras receitas que venham a ser legalmente ins-
tituídas.

Parágrafo único. Os recursos que compõem o Fundo se-
rão depositados em conta especial em instituição bancá-
ria, sob a denominação - Fundo Municipal de Políticas sobre
Drogas – FUMPOD.

Art. 9º. Os recursos do FUMPOD serão aplicados em:

I - Financiamento total ou parcial de programas e proce-
dimentos que visem alcançar as metas propostas na polí-
tica municipal sobre drogas;

II - Promoção de estudos e pesquisas sobre o problema do

uso indevido e abuso de drogas;

III - Aquisição de material permanente, de consumo e
outros necessários ao desenvolvimento dos programas aci-
ma mencionados;

IV – Construção, reforma, ampliação, aquisição ou loca-
ção de imóveis para prestação de serviços necessários à
execução da Política Municipal sobre Drogas, bem como
para sediar o COMPOD.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10. O Poder Executivo garantirá a estrutura fí-
sica da administração municipal para implantação e fun-
cionamento do Conselho.

Art. 11. O COMPOD prestará a cada semestre aos Po-
deres Executivo e Legislativo, o resultado de suas ações,
bem como remeterá relatórios frequentes à Secretaria
Nacional de Políticas sobre Drogas, a Coordenadoria de
Políticas sobre Drogas do Estado de São Paulo e ao Conse-
lho Estadual de Políticas sobre Drogas do Estado de São
Paulo - CONED.

Art. 12. As decisões e resoluções do Conselho Muni-
cipal de Políticas sobre Drogas de Casa Branca serão ado-
tadas como orientação para todos os seus órgãos.

Art. 13. O COMPOD poderá solicitar informações de
qualquer órgão público municipal.

Art. 14. O Conselho Municipal de Políticas sobre Dro-
gas terá sua competência desdobrada e suas condições de
funcionamento determinadas em Regimento Interno, a ser
elaborado, aprovado e homologado pelo Prefeito Munici-
pal, através de Decreto, após consentimento do Conselho.

§1ºSe o Prefeito Municipal considerar o Regimento Inter-
no, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário às
diretrizes do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas
ou do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, vetá-
lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis,
contados da data do recebimento, e comunicará, dentro
de quarenta e oito horas, ao Presidente do COMPOD os
motivos do veto;

§ 2º O veto parcial somente abrangerá texto integral de
artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea;

§ 3º Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Pre-
feito Municipal importará em Homologação.

Art. 15. Considerando o disposto na presente Lei,
torna-se obsoleto e, portanto, revogado o texto da Lei Mu-
nicipal nº 3.107/2011 e o texto do Decreto do Executivo nº
1.012/1989.

Art. 16. Fica o Poder Executivo autorizado a regula-
mentar por Decreto o disposto nesta Lei.

Art. 17. Revogado todas as outras disposições em
contrário, esta Lei entrará em vigor na data da sua publi-
cação.

           Prefeitura Municipal de Casa Branca, 02 de maio
de 2018.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada
nesta Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETARIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018

PROCESSO nº 63/2018

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICI-
PAL DE EDUCAÇÃO.

Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas do
dia 28/05/2018. 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
Guaçu, 51 - Esquina com Rua Altino Arantes, Setor de Protoco-
lo.

Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720.

Casa Branca, 10.05.2018

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal
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dia 21 de abril.
40) - Requerimento 171/18, do Vereador Rogério Mendes,

solicita ao Prefeito Municipal que informe se possui parente con-
sanguíneo ou por afinidade trabalhando na empresa Águas de
Casa Branca.

41) - Requerimento 172/18, do Vereador Rogério Mendes,
solicita à empresa Águas de Casa Branca envio de relação com-
pleta de todos os seus empregados.

42) - Requerimento 174/18, do Vereador José Anderson Pe-
reira dos Santos (Jota), solicita ao Prefeito Municipal informa-
ções sobre instituições que recebem ou receberam nos anos de
2017 e 2018 recursos da Prefeitura Municipal.

43) - Requerimento 175/18, do Vereador José Anderson Pe-
reira dos Santos (Jota), solicita ao Prefeito Municipal que infor-
me sobre situação do antigo matadouro municipal.

44) - Requerimento 176/18, do Vereador José Anderson Pe-
reira dos Santos (Jota), solicita ao Prefeito Municipal que infor-
me sobre segurança para os alunos da EE Dr. Rubião Júnior no
horário das 12 horas em relação ao trânsito.

45) - Requerimento 177/18, do Vereador José Anderson Pe-
reira dos Santos (Jota), solicita ao Prefeito Municipal que infor-
me sobre pavimentação da Rua Tambaú, Bairro do Desterro.

46) - Requerimento 178/18, do Vereador Marcus Vinícius
Parente Querido Azevedo, solicita ao Prefeito Municipal infor-
mações sobre pavimentação e recapeamento da Avenida José
Basilone Júnior.

47) - Requerimento 179/18, do Vereador José Cláudio Mar-
tins dos Reis (Jacaré), solicita empenho do Deputado Federal
Baleia Rossi visando alcançar recursos de R$ 1 milhão para re-
capeamento.

48) - Requerimento 180/18, do Vereador Rubens Antonio
Scapin, solicita envio de ofício de protesto à CPFL Santa Cruz
pela constante queda no fornecimento de energia no distrito
de Lagoa Branca.

49) - Requerimento 181/18, do Vereador José Cláudio Mar-
tins dos Reis (Jacaré), solicita ao Prefeito Municipal que informe
quando a Chácara Boa Vista será beneficiada com o Programa
Bairros em Ordem.

50) - Requerimento 182/18, do Vereador José Cláudio Mar-
tins dos Reis (Jacaré), solicita ao Prefeito Municipal que informe
quando o Jardim Colina do Sol será beneficiado com o Progra-
ma Bairros em Ordem.

51) - Requerimento 183/18, do Vereador José Cláudio Mar-
tins dos Reis (Jacaré), solicita ao Prefeito Municipal que informe
quando a Vila Santa Cecília será beneficiada com o Programa
Bairros em Ordem.

52) - Requerimento 184/18, do Vereador Antonio Benedito
Ferreira, solicita informações à empresa Águas de Casa Branca
sobre métodos de cobrança.

53) - Requerimento 185/18, do Vereador Antonio Benedito
Ferreira, solicita ao Prefeito Municipal informações sobre em-
presa de segurança contratada.

54) - Requerimento 186/18, do Vereador Antonio Benedito
Ferreira, solicita ao Prefeito Municipal informações sobre de-
pósito de lixo e entulho no pátio da Fepasa.

55) - Requerimento 187/18, do Vereador Antonio Benedito
Ferreira, solicita ao Prefeito Municipal que informe os valores
previstos nos convênios firmados com o Ministério das Cida-
des.

56) - Requerimento 188/18, do Vereador Antonio Benedito
Ferreira, solicita ao Prefeito Municipal que informe os motivos
da Prefeitura pagar propaganda oficial no Jornal Casa Branca
quando existe o Diário Oficial do Município para esse fim.

57) - Requerimento 189/18, do Vereador Carlos Roberto Ro-
drigues de Lima, solicita ao Prefeito Municipal informações so-
bre acidente ocorrido com aluno da EE Dr. Rubião Júnior.

58) - Requerimento 190/18, do Vereador Carlos Roberto Ro-
drigues de Lima, solicita ao Prefeito Municipal informações so-
bre gastos realizados na EE Dr. Rubião Júnior.

59) - Requerimento 191/18, do Vereador Carlos Roberto Ro-
drigues de Lima, solicita ao Prefeito Municipal informações so-
bre imóveis alugados pela municipalidade.

PAUTA DOS TRABALHOS DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 8/5/
2018

Pequeno Expediente
1) - Abertura da Sessão / Chamada regimental
2) - Ata dos Trabalhos da 6ª Sessão Ordinária, realizada

em 17/4/18.
3) – Mensagem 13/18, do Prefeito Municipal, dispõe sobre

as diretrizes para elaboração da lei orçamentária para o exer-
cício de 2019 do município de Casa Branca e dá outras provi-
dências. (Envio à Comissão de Constituição, Justiça e Redação e
Comissão de Finanças e Orçamento)

4) - Ofício 09/18, do Prefeito Municipal, encaminha Presta-
ção de Contas da Prefeitura Municipal de Casa Branca relativa
ao exercício de 2017. (À disposição)

5) - Ofício 42/18, da Prefeitura Municipal, encaminha ba-
lancetes dos meses de dezembro/2017 e janeiro e fevereiro/
2018. (À disposição)

6) - Ofício 19/18, da Equipe de Vigilância Sanitária, enca-
minha laudos de análises de água referentes a março e abril de
2018. (À disposição)

7) - Ofício 47/18, da Prefeitura Municipal, encaminha de-
cretos n°s 2.513 e 2.514, baixados em 17 e 18/4/18. (À disposi-
ção)

8) - Ofício 381/18, da Caixa Econômica Federal, encaminha
cópia de notificação e tomada de contas especial referente a
transferência de recursos para a Prefeitura Municipal de Casa
Branca. (À disposição)

9) - Ofício 48/18, do Prefeito Municipal, comunica veto ao
autógrafo de lei n° 33/18. (Envio à Comissão de Constituição,
Justiça e Redação)

10) - Ofício 49/18, do Prefeito Municipal, comunica veto ao
autógrafo de lei n° 34/18. (Envio à Comissão de Constituição,
Justiça e Redação)

11) Ofício do senhor José Geraldo Fignotti, encaminha có-
pia de denúncia do Ministério Público Federal.

12) – Mensagem 14/18, do Prefeito Municipal, dispõe so-
bre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vi-
gente da Prefeitura do município de Casa Branca e atualiza a
Lei n° 3.405, de 8 de agosto de 2017 (R$ 975.361,97) (Envio à
Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Fi-
nanças e Orçamento)

13) – Mensagem 15/18, do Prefeito Municipal, dispõe so-
bre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vi-
gente da Prefeitura do município de Casa Branca (R$ 80.000,00)
(Envio à Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comis-
são de Finanças e Orçamento)

14) – Mensagem 16/18, do Prefeito Municipal, dispõe so-
bre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vi-
gente da Prefeitura do município de Casa Branca e atualiza a
Lei n° 3.405, de 8 de agosto de 2017 (R$ 279.080,00) (Envio à
Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Fi-
nanças e Orçamento)

Grande Expediente
15) - Indicação 55/18, do Vereador Marcelo Galante Lopes

da Cunha, solicita reparo na pavimentação do cruzamento da
Praça da Matriz com Rua Luiz Gama.

16) - Indicação 56/18, do Vereador Marcelo Galante Lopes
da Cunha, solicita poda de árvores na Rua Mário Beni, próximo
à Emteco.

17) - Indicação 57/18, do Vereador José Cláudio Martins dos
Reis (Jacaré), solicita abertura noturna da quadra de esportes
do CAIC à população.

18) - Indicação 58/18, do Vereador José Cláudio Martins dos
Reis (Jacaré), solicita dedetização dos bueiros da cidade.

19) - Indicação 59/18, do Vereador José Anderson Pereira

dos Santos (Jota), solicita recapeamento das ruas da Vila Santa
Cecília.

20) - Indicação 60/18, do Vereador José Anderson Pereira
dos Santos (Jota), solicita manutenção semanal das ruas sem pa-
vimentação do Jardim Bela Vista.

21) - Indicação 61/18, do Vereador José Anderson Pereira
dos Santos (Jota), solicita que seja retomada a operação tapa
buracos na Chácara Boa Vista.

22) - Indicação 62/18, do Vereador José Anderson Pereira
dos Santos (Jota), solicita passagem de máquina e cascalhamento
da Rua Luiz Sasso Francischet, Chácara Boa Vista.

23) - Indicação 63/18, do Vereador Enivaldo Willian da Sil-
va (Minhoka), solicita manutenção dos semáforos da cidade.

24) - Indicação 64/18, do Vereador Enivaldo Willian da Sil-
va (Minhoka), solicita conserto de ponte na Alameda Ganymé-
des José Santos de Oliveira.

25) - Indicação 65/18, do Vereador Marcelo Galante Lopes
da Cunha, solicita reparos ao longo da Rua Luiz Piza, desde o
seu início até a altura do cruzamento com a Rua Narciso Mar-
ques.

26) - Indicação 66/18, do Vereador Marcelo Galante Lopes
da Cunha, solicita limpeza imediata da estrada que dá acesso à
ETA 2 (fundos do Lar Esperança)

27) - Indicação 67/18, do Vereador Antonio Benedito Fer-
reira, solicita colocação de cobertura no ponto de ônibus circu-
lar ao lado do Supermercado Ideal.

28) - Indicação 68/18, do Vereador Antonio Benedito Fer-
reira, solicita reparo na Rua Marina Moura, altura do n° 526, no
Parque São Paulo.

29) - Indicação 69/18, do Vereador Enivaldo Willian da Sil-
va (Minhoka), solicita reforma da quadra de esportes do Tiro
de Guerra para uso da comunidade local.

30) - Requerimento 161/18, do Vereador José Cláudio Mar-
tins dos Reis (Jacaré), solicita ao Prefeito Municipal que informe
se há projeto para melhorar, adequar e entregar as praças es-
portivas do município.

31) - Requerimento 162/18, do Vereador Rubens Antonio
Scapin, solicita ao Prefeito Municipal que informe se existe es-
tudo para destinar uma enfermeira padrão para o distrito de
Lagoa Branca.

32) - Requerimento 163/18, do Vereador Marcelo Galante
Lopes da Cunha, solicita ao Prefeito Municipal que informe qual
a atual situação da casa tombada na Praça Ministro Costa Man-
so.

33) - Requerimento 164/18, do Vereador Marcus Vinícius
Parente Querido Azevedo, solicita ao Prefeito Municipal que in-
forme o motivo de não inclusão da Rua Sebastião Walter Lopes
da Cunha no Projeto Bairros em Ordem.

34) - Requerimento 165/18, do Vereador Marcus Vinícius
Parente Querido Azevedo, solicita ao Prefeito Municipal que in-
forme sobre colocação de poste na Alameda Ganymédes José
Santos de Oliveira, próximo à Igreja Comunidade Evangélica
Jesus Cristo é o Caminho.

35) - Requerimento 166/18, do Vereador Marcus Vinícius
Parente Querido Azevedo, solicita ao Prefeito Municipal que in-
forme sobre situação de árvore na Rua Jorge Bonetti, altura do
n° 278, Bairro Senhor Menino.

36) - Requerimento 167/18, do Vereador Marcus Vinícius
Parente Querido Azevedo, solicita ao Prefeito Municipal que in-
forme sobre colocação de rede mais alta na quadra do Conjun-
to Habitacional Dr. Odenir Buzatto.

37) - Requerimento 168/18, do Vereador Marcus Vinícius
Parente Querido Azevedo, solicita ao Prefeito Municipal que in-
forme sobre realização de sessões de cinema no Cine Teatro
Casa Branca.

38) - Requerimento 169/18, do Vereador Marcus Vinícius
Parente Querido Azevedo, solicita ao Prefeito Municipal que in-
forme sobre possibilidade de parceria ou convênio entre servi-
dores municipais e o clube ADPM.

39) - Requerimento 170/18, do Vereador Enivaldo Willian
da Silva (Minhoka), solicita envio de congratulações ao PM Rei-
naldo Justino da Silva pela promoção a Subtenente no último
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60) - Requerimento 192/18, do Vereador Carlos Roberto Ro-
drigues de Lima, solicita ao Prefeito Municipal que informe se
os imóveis de posse e responsabilidade da Prefeitura Munici-
pal estão recebendo a cobrança pelo consumo de água.

61) - Requerimento 193/18, do Vereador Carlos Roberto Ro-
drigues de Lima, solicita ao Prefeito Municipal informações so-
bre construção de ponto de táxi na Praça do Rosário.

62) - Requerimento 194/18, do Vereador Carlos Roberto Ro-
drigues de Lima, solicita ao Prefeito Municipal informações so-
bre gastos do Executivo com viagens a Brasília e São Paulo.

63) - Requerimento 195/18, do Vereador Carlos Roberto Ro-
drigues de Lima, solicita ao Prefeito Municipal informações so-
bre uso de equipamentos, maquinário e pessoal da Prefeitura
pela empresa concessionária Águas de Casa Branca.

64) - Requerimento 196/18, do Vereador Carlos Roberto Ro-
drigues de Lima, solicita informações diversas à empresa Águas
de Casa Branca.

65) - Requerimento 197/18, do Vereador Antonio Benedito
Ferreira, solicita ao Detran/SP informações sobre multas por
atraso na transferência de recibo de veículo.

66) - Anteprojeto de Lei 30/18, do Vereador José Anderson
Pereira dos Santos (Jota), cria o Programa educativo “Pequeno
Agricultor Sustentável” nas escolas públicas do município de
Casa Branca e dá outras providências. (Leitura e envio ao Pre-
feito Municipal)

67) – Projeto de Lei 41/18, dos vereadores Rubens Antonio
Scapin e Marcelo Galante Lopes da Cunha, dispõe sobre a obri-
gatoriedade dos postos revendedores de combustíveis exibir
em placa informações do valor percentual de preços do litro do
etanol comum em relação ao litro da gasolina comum, e dá
outras providências. (Envio à Comissão de Constituição, Justiça
e Redação)

68) – Projeto de Lei 42/18, do Vereador José Renato Furla-
netto Romano, denomina Rua Professor Jorge Kerbeg a Rua Pro-
jetada 8 do Condomínio Jardim Monte Belo, alterando a Lei Mu-
nicipal n° 2.870, de 11/12/2007. (Envio à Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Redação)

69) – Projeto de Decreto Legislativo 05/18, do Vereador José
Cláudio Martins dos Reis (Jacaré), concede o Título de Cidadão
Casa-branquense ao senhor Cláudio Batista Teixeira. (Envio à
Comissão de Constituição, Justiça e Redação)

70) – Projeto de Resolução 03/18, do Vereador José Cláudio
Martins dos Reis (Jacaré), cria o Projeto Escola na Câmara e dá
outras providências. (Envio à Comissão de Constituição, Justiça
e Redação)

71) – Projeto de Resolução 04/18, do Vereador José Ander-
son Pereira dos Santos (Jota), institui o Programa “Vereador Mi-
rim” e dá outras providências. (Envio à Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Redação)

72) – Projeto de Lei 43/18, dos vereadores Marcelo Galante
Lopes da Cunha, Rubens Antonio Scapin e Enivaldo Willian da
Silva (Minhoka), faz modificações na Lei n° 3.476, de 13/12/2017
– Projeto Aluguel Social. (Envio à Comissão de Constituição,
Justiça e Redação)

73) – Projeto de Lei 44/18, do Vereador José Anderson Pe-
reira dos Santos (Jota), dispõe sobre a criação da Semana de
Prevenção ao Diabetes nas escolas municipais de Casa Branca e
dá outras providências. (Envio à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Redação)

74) – Projeto de Lei 45/18, do Vereador José Anderson Pe-
reira dos Santos (Jota), institui a Semana de Orientação e Pre-
venção da Gravidez na Adolescência no âmbito do município
de Casa Branca e dá outras providências. (Envio à Comissão de
Constituição, Justiça e Redação)

75) – Projeto de Lei 46/18, do Vereador José Anderson Pe-
reira dos Santos (Jota), institui a Semana de Projetos Educacio-
nais Sobre a Constituição Brasileira e dá outras providências.

76) – Projeto de Lei 47/18, do Vereador José Anderson Pe-
reira dos Santos (Jota), autoriza o Chefe do Executivo a criar o
“Banheiro Para Todos”: a construção de banheiros de uso pú-
blico para atender toda a população e todos os turistas que vi-
sitam a nossa cidade de Casa Branca, terra essa da jabuticaba.

(Envio à Comissão de Constituição, Justiça e Redação)
77) – Projeto de Decreto Legislativo 06/18, dos vereadores

Rubens Antonio Scapin e Marcelo Galante Lopes da Cunha, con-
cede o Título de Cidadão Casa-branquense ao senhor Luiz Ro-
berto Trevisan. (Envio à Comissão de Constituição, Justiça e Re-
dação)

78) – Projeto de Decreto Legislativo 07/18, do Vereador Al-
berto Zogbi Filho e outros, concede o Diploma de Mérito Comu-
nitário ao Dr. Marco Antonio Goulart. (Envio à Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Redação)

79) – Projeto de Decreto Legislativo 08/18, do Vereador Al-
berto Zogbi Filho e outros, concede o Diploma de Mérito Comu-
nitário ao Dr. José Monteiro de Queiróz Neto. (Envio à Comissão
de Constituição, Justiça e Redação)

Ordem do Dia
80) - Processo 1820/17 – Projeto de Lei 97/17, do Vereador

Rogério Mendes, dispõe sobre a Contribuição Para Custeio do
Serviço de Iluminação Pública prevista no artigo 149-A da Cons-
tituição Federal e dá outras providências. Veto do Prefeito Mu-
nicipal. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Reda-
ção.

81) - Processo 2185/17 – Projeto de Lei 129/17, do Vereador
Rogério Mendes, dispõe sobre o parcelamento do pagamento
do ITBI – Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis, e dá
outras providências. Veto do Prefeito Municipal. Parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

82) - Processo 111/18 – Mensagem 02/18, do Prefeito Mu-
nicipal, dispõe sobre modificação da Lei n° 1.367/87 e suas pos-
teriores alterações e dá outras providências. Pareceres: Comis-
são de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Serviços,
Obras Públicas, Transportes e Meio Ambiente. 1ª discussão.

83) - Processo 112/18 – Mensagem 03/18, do Prefeito Mu-
nicipal, dispõe sobre concessão de bolsas de estudo em cursos
técnicos ao Colégio Innovare. Parecer da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Redação. 1ª discussão.

84) - Processo 141/18 – Projeto de Lei 14/18, dos vereado-
res José Cláudio Martins dos Reis (Jacaré), Antonio Benedito Fer-
reira, Rogério Mendes, José Anderson Pereira dos Santos (Jota),
Enivaldo Willian da Silva (Minhoka), Carlos Roberto Rodrigues
de Lima e Alberto Zogbi Filho, dá nova redação ao parágrafo
único do artigo 1° da Lei n° 3.414, de 28 de setembro de 2017 –
Serviço de Transporte de Passageiros em Veículos de Aluguel –
Táxi. Veto do Prefeito Municipal. Parecer da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Redação.

85) - Processo 270/18 – Projeto de Lei 18/18, dos vereado-
res Rubens Antonio Scapin e Marcelo Galante Lopes da Cunha,
considera área de lazer permanente o conjunto de trechos hoje
conhecido como “ciclovia” e denomina como “Antonio Francisco
Rodrigues – Gilmar”. Pareceres: Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Redação e Comissão de Serviços, Obras Públicas, Trans-
portes e Meio Ambiente - envio como anteprojeto.

86) - Processo 415/18 – Projeto de Lei 27/18, do Vereador
José Cláudio Martins dos Reis (Jacaré) e outros, dispõe sobre
jornada de trabalho dos servidores públicos lotados no Depar-
tamento Municipal de Saúde. Parecer da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Redação – envio como anteprojeto.

87) - Processo 421/18 – Mensagem 09/18, do Prefeito Mu-
nicipal, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
no orçamento vigente da Prefeitura do município de Casa Branca
e atualiza a Lei n° 3.405, de 8 de agosto de 2017. Pareceres: Co-
missão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finan-
ças e Orçamento. 1ª discussão.

88) - Processo 422/18 – Mensagem 10/18, do Prefeito Mu-
nicipal, dá nova redação ao parágrafo único do artigo 2° da Lei
n° 3.099, de 5 de setembro de 2018. Pareceres: Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Redação e Comissão de Serviços, Obras Públi-
cas, Transportes e Meio Ambiente. 1ª discussão.

89) - Processo 497/18 – Projeto de Lei 36/18, do Vereador
Marcelo Galante Lopes da Cunha, dispõe sobre alteração do ar-
tigo 1° da Lei n° 3.495, de 5 de março de 2018 – denominação de
rotatória. Pareceres: Comissão de Constituição, Justiça e Reda-

 AVISO DE LICITAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Casa Branca, Vere-
ador Alberto Zogbi Filho, comunica que encontra-se aberta a
licitação na modalidade CARTA CONVITE Nº 02/2018, do tipo
menor preço, para contratação de empresa para prestação
de serviços de filmagem e transmissão on line e gravação das
sessões ordinárias, extraordinárias, solenes e audiências pú-
blicas da Câmara Municipal.

A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 18 de maio de
2018, às 9 horas, no Auditório da Câmara Municipal.

O Edital em inteiro teor está à disposição dos interessa-
dos, que poderão solicitá-lo via e-mail, através dos telefones
19-3671.1088 e 19-3674.0223, à Rua Barão de Casa Branca, 220,
centro, Casa Branca – SP, CEP 13.700-000, de 2ª a 6ª feira, das
7 às 11 hs e das 13 às 17 hs, ou ainda no site oficial
www.camaracasabranca.sp.gov.br.

Outras informações poderão ser obtidas no endereço, te-
lefone ou site acima descritos.

Casa Branca, 2 de maio de 2018.

Vereador ALBERTO ZOGBI FILHO
Presidente

COMUNICADO

O Presidente da Câmara Municipal de Casa Branca co-
munica à população em geral que acha-se à disposição, na
Secretaria do Legislativo, no horário de expediente, as PRES-
TAÇÕES DE CONTAS da Câmara Municipal de Casa Branca e
da Prefeitura Municipal de Casa Branca referentes ao exercí-
cio de 2017.

Casa Branca, 9 de maio de 2018.

Vereador ALBERTO ZOGBI FILHO
Presidente

ção e Comissão de Serviços, Obras Públicas, Transportes e Meio
Ambiente. 1ª discussão.

90) - Processo 531/18 – Mensagem 12/18, do Prefeito Mu-
nicipal, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
no orçamento vigente da Prefeitura do município de Casa Branca
e atualiza a Lei n° 3.405, de 8 de agosto de 2017. Parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 1ª discussão.

91) - Processo 623/18 – Projeto de Lei 38/18, do Vereador
Marcelo Galante Lopes da Cunha, dispõe sobre alteração do ar-
tigo 1° da Lei n° 3.491, de 5 de março de 2018 – denominação de
ponte. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
1ª discussão.

92) - Processo 624/18 – Projeto de Lei 39/18, dos vereado-
res Marcelo Galante Lopes da Cunha e Rubens Antonio Scapin,
dispõe sobre alteração do artigo 1° da Lei n° 3.439, de 26 de
outubro de 2017 – Semana Geraldo Meirelles. Parecer da Co-
missão de Constituição, Justiça e Redação. 1ª discussão.

93) - Processo 625/18 – Projeto de Lei 40/18, do Vereador
Rogério Mendes e demais vereadores, institui a Semana Muni-
cipal de Conscientização e Combate à Alienação Parental e de-
clara a data de 25 de abril como Dia do Combate à Alienação
Parental, e dá outras providências. Parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação. 1ª discussão.

Explicação Pessoal
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DECRETO Nº 2.515 de 08 de maio de 2018.

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

MARCO CESAR DE PAIVA AGA, Prefeito do Município de Casa Bran-
ca, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, em con-
formidade com o artigo 42, da Lei nº 4.320/64, e em cumprimento
aos incisos III, IV e § 1º do art. 10 da Lei Municipal 3.394/2017,

R E S O L V E :

Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de
R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) para a dotação do orçamento
vigente 02.01.04.122.0003.1.001.449052.0.01, programa Gabinete
e Dependências, projeto Equipamento e Material Permanente, na-
tureza Equipamento e Material Permanente, recurso Tesouro.

Artigo 2º - O crédito adicional aberto no artigo 1º terá como fonte
de recurso o proveniente da anulação total da dotação orçamen-
tária 02.12.12.364.0013.2.020.339036.0.01 programas Educação,
projeto Ensino Superior, natureza Outros Serviços de Terceiros - PF,
recurso Tesouro.

Artigo 3º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de
R$ 164.000,00 (cento e sessenta e quatro mil reais) para a dotação
do orçamento vigente 02.20.15.452.0023.1.028.449052.0.01, pro-
grama Vias Públicas, projeto Equipamento e Material Permanen-
te, natureza Equipamento e Material Permanente, recurso Tesou-
ro.

Artigo 4º - O crédito adicional aberto no artigo 3º terá como fonte
de recurso o proveniente de excesso de arrecadação de receita de
outorga onerosa de água.

Artigo 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 08 de maio de 2018.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta
Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETARIA GERAL

DECRETO  No. 2.516  de  10  de  maio  de  2018.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, PREFEITO MUNICIPAL DE CASA
BRANCA – SP, NO USO E GOZO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS PELO ARTIGO 81 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO

CONSIDERANDO a necessidade de manter o equilíbrio orçamen-
tário e financeiro das contas municipais;

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a execução orça-
mentária e financeira de modo a atender integralmente as respecti-
vas disposições legais envolvidas; e

CONSIDERANDO que a consecução do Programa de Governo,
expresso no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e
na Lei Orçamentária, requer a adoção de procedimentos que discipli-
nem a realização dos dispêndios e o controle da receita;

DECRETA:
Art. 1º. A execução orçamentária e financeira do Município de

Casa Branca se dará em conformidade com o estabelecido neste
decreto.

Art. 2º. Cabe ao Diretor do Departamento Municipal de Plane-
jamento e Apoio Administrativo gerir o orçamento municipal, com a
atribuição expressa para autorizar o início de qualquer processo de
despesa, na forma do disposto neste Decreto.

Art. 3º. Cabe a cada gestor ou agente púbico Municipal atender
ao disposto neste decreto no âmbito de suas Pastas, a fim de que
seja mantido o equilíbrio fiscal do Município e atendida a legislação
pertinente, bem como atender ao disposto no Programa de Trabalho
especificado no Plano Plurianual 2018/2021, aprovado pela Lei
Municipal, bem como na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exer-
cício em curso.

Art. 4º. Fica delegada a competência de ordenar empenho de
despesa aos diretores dos Departamentos ou de Divisão, conforme
especifica o Anexo  I deste Decreto.

Art. 5º. A realização de qualquer despesa iniciar-se-á exclusi-
vamente pelo responsável de cada departamento, com a descrição
de seu objeto, apresentação de sua motivação, indicação de recur-
sos orçamentários ou ficha de orçamento e demais elementos técni-
cos pertinentes a sua adequada contratação, mediante autorização
do ordenador de despesa, por meio de comunicação específica e
expressa e/ou requisição de compras ou contratação a ser encami-
nhada ao Diretor do Departamento Municipal de Planejamento e
Apoio Administrativo.

Art. 6º. Cabe ao Serviço Contábil aferir seu enquadramento
orçamentário e o saldo orçamentário disponível na ficha de orça-
mento, submetendo as informações ao Diretor do Departamento
Municipal de Planejamento e Apoio Administrativo, para análise e
aprovação do prosseguimento da despesa, nos termos do artigo 2º.

Art. 7º. As novas contratações para a execução de obras, pres-
tação de serviços e, quando couber, de compras, referidas na Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, serão objeto de reserva de
recursos orçamentários antecedendo a realização do processo lici-
tatório quando cabível, no valor total da despesa estimada para o
exercício, conforme especificam os Anexos II e III deste Decreto.

Art. 8º. É vedada a realização de despesas sem prévio empe-
nho, nos termos do art. 60, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 9º A liquidação da despesa consiste na verificação do direi-
to adquirido pelo credor, decorrente do efetivo cumprimento de suas
obrigações, seja pela entrega do material, pela prestação do serviço,
pela execução da obra ou pelo implemento da condição contratual,
observado o disposto no art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 10. A liquidação da despesa deverá ser realizada por auto-
ridade ou agente investido desta competência, por meio do atestado
de forma expressa, na medição e/ou no documento fiscal de obra, de
aquisição de materiais ou prestação de serviços, apresentado pelo
fornecedor, conforme especifica o Anexo IV deste Decreto.

Parágrafo Único O pagamento da despesa deverá ser autoriza-
do pelo respectivo Diretor do Departamento ao Serviço Contábil,
juntamente com o documento fiscal respectivo devidamente atesta-
do, com antecedência mínima de dez dias do vencimento.

Art. 10. A abertura de créditos adicionais será realizada nos
termos da legislação pertinente, atendido o limite definido na lei
municipal nº 3.452/2018 (lei orçamentária), pelo Setor de Contabili-
dade.

Art. 11. Durante a execução orçamentária deverão ser obser-
vados os critérios e as disposições previstas quanto à limitação de
empenho e à realização de despesas, com vistas ao cumprimento do
art. 9º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e da Lei
Municipal de Diretrizes Orçamentárias vigente.

§ 1º Bimestralmente, a Diretoria do Departamento Municipal
de Planejamento e Apoio Administrativo  e o órgão de Controle In-
terno do Município efetuarão a análise da realização da receita, e no
caso da mesma não comportar o cumprimento das metas de equilí-
brio fiscal, caberá a esse Departamento promover a limitação de
empenho e movimentação financeira, exceção feita às despesas que
constituam obrigações constitucionais, inclusive aquelas destina-
das ao pagamento do serviço da dívida, e às ressalvadas pela Lei de
Diretrizes Orçamentárias vigente.

§ 2º Havendo o restabelecimento da receita prevista, ainda que
parcial, a recomposição das dotações, cujos empenhos foram limi-
tados, dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.

Art. 12. A autoridade ou o agente que der causa à realização de
despesa sem prévio empenho ou em desacordo com as disposições
contidas neste Decreto, além de arcar pessoalmente com o dispên-
dio, será responsabilizado nos termos da lei, mediante apuração de
responsabilidade funcional.

Art. 13. As situações excepcionais, não contempladas pelo pre-
sente decreto, serão tratadas e deliberadas pelo Diretor do Departa-
mento Municipal de Planejamento e Apoio Administrativo.

Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 10 de maio de 2018.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta
Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETARIA GERAL
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DECRETO  No. 2.517  de  10  de  maio  de  2018.

Regulamenta a forma de pagamento de despesas pelo Regime de
Adiantamento e dá outras providências.

MARCO CESAR DE PAIVA AGA, Prefeito do Município de Casa Bran-
ca, no uso e gozo de suas atribuições legais, estabelece as normas e
procedimentos para o Regime de Adiantamento, nos seguintes termos

Considerando o disposto nos artigos 68, 69, 83 e 84 da Lei Fede-
ral nº 4.320, de 17 de março de 1964, que tratam do regime de adian-
tamento e tomada de contas.

Considerando o Comunicado SDG do Tribunal de Contas do Esta-
do de São Paulo nº 19/2010, de 07 de julho de 2010.

DO REGIME DE ADIANTAMENTO

Artigo 1º - Para os efeitos deste Decreto considera-se adianta-
mento de numerário a entrega de recursos a servidor, com prazo esti-
pulado e destinação específica, para despesas que não possam su-
bordinar-se ao processo normal de aplicação.

§1º – Considera-se servidor os funcionários da Prefeitura do
Município de Casa Branca concursados, nomeados, designados, con-
tratados ou sob qualquer outra forma de investidura excetuados os
agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais).

§2º - O adiantamento de numerário para suprir necessidades dos
agentes políticos será realizado em nome de servidor.

Artigo 2º - As despesas autorizadas através de adiantamento de
numerário são as de pequeno vulto eventual de necessidade imediata
e de representação, tais como:

I – Despesas de pequeno vulto: serviços de cartório, carimbo,
chaveiro e outras despesas miúdas de caráter excepcional;

II – Despesas com pequenos consertos: substituição de peças
de quantidade única e de baixo valor, despesas eventuais com manu-
tenção em que não haja contrato;

III – Despesas que tenham que ser efetuadas distante do mu-
nicípio de Casa Branca;

IV - Despesas com viagens de representação: transporte, hospe-
dagem, alimentação, inscrição em cursos e correlatos;

V - Despesas de personalidades recepcionadas pelo Chefe do Exe-
cutivo, Chefe de Gabinete, Secretários Municipais, Diretores Munici-
pais e Subprefeitos, desde que devidamente justificado o interesse
público.

Parágrafo Único - Não são autorizadas as despesas com contra-
tação de serviços que possam se submeter a procedimento licitatório
e a aquisição de equipamentos e materiais permanentes.

DA SOLICITAÇÃO

Artigo 3º - As solicitações de adiantamentos serão efetuadas atra-
vés de processo administrativo interno mediante aprovação e assina-
do pelo Diretor da área interessada ao Diretor Financeiro.

Artigo 4º - As requisições de adiantamentos conterão:
I – dispositivo legal em que se baseia;

II - especificação do valor;
III - período a que se refere;
IV - dotação orçamentária a ser onerada;
V - identificação dos itens de despesas;

VI - nome completo, RG, CPF e cargo ou função do servidor
responsável pelo adiantamento;

VII - e-mail e telefone do responsável pelo adiantamento;
VIII - e-mail e telefone do Diretor responsável.

Artigo 5º - Acompanharão a solicitação:
I – declaração assinada pelo funcionário informando que não se

encontra em gozo de férias ou quaisquer tipos de licença no período
de utilização do adiantamento.

II - termo de ciência quanto a legislação pertinente ao regime de
adiantamento.

Artigo 6º - Acompanharão, ainda, nos casos de viagens e even-
tos, justificativa contendo:

I - informações do evento;
II - interesse e importância da participação do Município de

Casa Branca no evento;

III - informações quanto ao local, data e horário do evento;
IV – convite, inscrição ou outro documento referente ao even-

to, quando for o caso;
§1º - As despesas de alimentação dos servidores municipais

atenderão ao disposto na Lei Municipal nº 3.363, de 31 de janeiro de
2017, quanto à concessão de diárias.

§ 2º- As despesas de alimentação dos agentes políticos estão
sujeitas ao regramento estabelecido neste decreto.

DA APROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO

Artigo 7º - A Diretoria solicitante deverá solicitar a abertura de
processo administrativo (“Adiantamento de Numerário - Nome do Res-
ponsável - Descrição Sucinta”), juntar os documentos e anexos ao pro-
cesso.

Artigo 8º - Cabe à Diretoria solicitante verificar se foram cumpri-
das as disposições da legislação vigente solicitando as correções neces-
sárias.

Artigo 9º - O Diretor responsável deverá dar parecer favorável ao
pedido de adiantamento, informar a dotação a ser onerada e encami-
nhar o processo administrativo ao setor de Contabilidade para averi-
guação da situação do servidor responsável pelo adiantamento.

§1º - Não se concederá adiantamento a servidor que esteja penden-
te de prestação de contas.

§2º - Não se concederá adiantamento a servidor responsável
por dois adiantamentos em andamento.

§3º - Após as devidas aprovações e averiguações será realiza-
do, mediante autorização do Diretor Financeiro, os procedimentos de
empenho, liquidação e ordem de pagamento.

DAS NORMAS DE APLICAÇÃO

Artigo 10º - O adiantamento não poderá ser aplicado em despesa
diferente do autorizado.

Parágrafo Único - Não é permitido reembolso de despesas que ex-
trapolarem o adiantamento concedido.

Artigo 11º - O período de utilização do adiantamento é de no má-
ximo 30 (trinta) dias corridos conforme indicado na solicitação.

Parágrafo Único - Nos casos de adiantamentos para viagens e even-
tos, o período de aplicação é válido somente nas datas dos eventos não
podendo ultrapassar 30 (trinta) dias.

Artigo 12 – Os comprovantes de despesas devem ser preenchidos
em nome da Prefeitura do Município de Casa Branca – CNPJ nº 45.735.479/
0001-42 – Endereço Completo da Secretaria/Diretoria – CEP 13700-000.

Artigo 13 – Não serão aceitos comprovantes de despesas com:
I – rasuras;
II – emendas;
III – borrões;
IV - valor ilegível;
V - sem descrição do gasto;

VI - artifícios que venham a prejudicar sua clareza;
VII - com data anterior ou posterior ao período do adiantamento;

VIII - em local do percurso e/ou horário diversos do evento;
IX - em nome de pessoa física;
X – pagos com cartão de crédito ou qualquer tipo de vale (com-

bustível, refeição, cultura, etc);
XI – segundas vias;
XII – fotocópias ou qualquer outra forma de reprodução.

DOS PRAZOS DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS

Artigo 14 – O prazo para análise e aprovação do adiantamento
pela Diretoria Financeiro é de 10 (dez) dias corridos anteriores ao even-
to/atividade.

§1º - O prazo a que se refere o caput será contado a partir da
juntada integral de todos os documentos necessários, especificados nos
artigos 3º ao 9º.

§ 2º - No caso de adiantamento para despesas eventuais, o prazo
é de 5 (cinco) dias corridos.

§3º - O setor de Contabilidade informará a data para o recebi-
mento do valor do adiantamento que se dará no mínimo com 2 (dois)
dias de antecedência.

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Artigo 15 – A prestação de contas se dará mediante o envio do
processo administrativo com os documentos relacionados nos artigos
12 e 13 (originais e cópias), devidamente rubricados pelo responsável
pelo adiantamento, ao setor de Contabilidade, incluindo:

I – planilha de despesas relacionando:
a – descrição da despesa, data do documento, tipo do

documento, número do documento, nome do estabelecimento e valor;
b – somatório dos documentos;

c – valor do adiantamento;
d – valor não utilizado.

II – comprovante de depósito de devolução do valor não uti-
lizado (original e cópia).

III - relatório sobre as atividades desenvolvidas com ciência do
Diretor responsável.

Parágrafo Único - O saldo de adiantamento não utilizado
será recolhido à conta corrente da Prefeitura do Município de Casa
Branca designada pelo setor de Contabilidade.

DOS PRAZOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Artigo 16 – O prazo para prestação de contas é de até 5 (cinco)
dias úteis do encerramento do período de concessão do adiantamento.

Parágrafo Único - Os adiantamentos concedidos no mês de de-
zembro deverão ter suas contas prestadas até o dia 20 de dezem-
bro, salvo casos excepcionais.

DA APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Artigo 17 – Caberá ao setor de Contabilidade, a aprovação da
prestação de contas.

Parágrafo Único - O setor de Contabilidade dará ciência ao res-
ponsável pelo adiantamento da aprovação da prestação de contas.

Artigo 18 – O departamento de Contabilidade formulará as in-
formações complementares que se fizerem necessárias, fixando o
prazo de  5 (cinco) dias úteis para que os responsáveis regularizem
o processo.

Parágrafo Único – Não serão aceitas substituições de com-
provantes de despesas.

Artigo 19 - Ficará a critério da Diretoria Financeira a elabora-
ção de formulários que auxiliem o processo de solicitação e presta-
ção de contas.

Artigo 20 - Na rejeição integral ou parcial da prestação de con-
tas, o setor de Contabilidade notificará o responsável pelo adianta-
mento para devolução dos valores glosados no prazo fixado no art.
18.

§1º - Vencido o prazo para a devolução da importância rejeita-
da, o setor de contabilidade notificará, concedendo o prazo impror-
rogável de 48 (quarenta e oito) horas para apresentação da mesma.

§2º - Não sendo cumprido o estabelecido no caput e no parágra-
fo anterior deste artigo, a Diretoria Financeira remeterá ao setor de
Recursos Humanos o valor não comprovado para desconto em fo-
lha de pagamento conforme estabelecido na Lei nº 2.378, de 04 de
agosto de 1999.

Artigo 21 - Concluída a prestação de contas, o processo admi-
nistrativo seguirá para emissão de parecer do sistema de Controle
Interno sobre sua regularidade.

Parágrafo Único - Concluído os procedimentos o processo ad-
ministrativo ficará sob guarda do departamento de Contabilidade à
disposição do Tribunal de Contas e demais interessados.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 22 – No prazo de 5 (cinco) dias úteis ao vencimento do
prazo para a prestação de contas, sem que a Diretoria responsável
tenha apresentado o processo administrativo de adiantamento, o
setor de Contabilidade notificará, concedendo o prazo de 5 (cinco)
dias úteis para apresentação das contas.

Artigo 23 - As notificações mencionadas serão realizadas, na
impossibilidade de emissão no respectivo processo, através dos en-
dereços eletrônicos informados remetidas ao responsável pelo adi-
antamento com cópia ao Diretor responsável e ao Diretor Financei-
ro.

Artigo 24 – Os casos omissos serão disciplinados pela Direto-
ria Financeira com ciência e aprovação da Procuradoria Jurídica.

Artigo 25 – Fica revogado o Decreto nº 1.955, de 01 de julho
de 2008 e demais disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 10 de maio de 2018.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta
Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETARIA GERAL
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Ficha de atualização cadastral

Prefeitura inicia entrega do IPTU
Aproximadamente 12 mil carnês serão distribuídos; primeiro vencimento será no dia 18 de maio

Cerca de 12 mil carnês do Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU) de Casa Branca come-
çaram a ser entregues. As pessoas que não re-
ceberem deverão procurar o setor de Tributa-
ção, na Prefeitura com o carnê do ano passado
para retirada.

A novidade deste ano é que as guias para o
pagamento do IPTU já podem ser retiradas pela
internet, por meio da página da Prefeitura de
Casa Branca, no endereço eletrônico
www.casabranca.sp.gov.br.

Para retirada da segunda via é preciso co-
locar o CPF (Cadastro de Pessoa Física) ou CNPJ
para pessoa jurídica, que consta no carnê. Os
contribuintes poderão optar pelo pagamento à
vista com 10% de desconto ou parcelado, na
Caixa Econômica Federal e nas casas lotéricas.

Segundo explica o responsável pelo setor
de tributação, o recadastramento é uma solici-
tação para todos os contribuintes, mesmo que
não haja alterações nos dados cadastrais, já que
a partir deste momento, o cadastro é feito atra-

vés do número do CPF ou CNPJ, uma determi-
nação feita pelo Governo Federal e pelos pró-
prios bancos.

Cada contribuinte deve preencher o formu-
lário que se encontra no final do carnê e entre-
gá-lo no setor de tributação. Com o cadastro dos
contribuintes atualizado, será possível, para o
próximo ano, efetuar o pagamento em toda rede
bancária de Casa Branca.

O Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial (IPTU) é um dos impostos munici-

pais mais importantes para o desenvolvimen-
to da população local, sendo uma das princi-
pais fontes de renda do município. A arreca-
dação do IPTU gera a receita para a Prefeitu-
ra investir na saúde, educação, infraestrutu-
ra, assistência social, e outras áreas de atua-
ção. Através desse imposto local, há a possibi-
lidade de maior desenvolvimento, moderni-
zação e crescimento do município e em con-
sequência, melhoria para a qualidade de vida
da população.

Jovem de Casa Branca pode fazer alistamento
militar on-line

A Prefeitura de Casa Branca, atra-
vés da Junta do Serviço Militar infor-
ma que até 30 de junho está disponí-
vel o alistamento militar on-line.

O Exército disponibilizou o meca-
nismo de acesso rápido através de com-
putadores, tabletes e telefones móveis
com acesso à internet. Com isso, os jo-
vens que precisam prestar o serviço
militar obrigatório poderão alistar-se
de sua residência ou de qualquer ou-
tro local. O alistamento militar é obri-
gatório para todo o cidadão no ano em
que completar 18 anos e caso não cum-
pram, estarão em débito com o Serviço
Militar.

Os demais serviços prestados pela
Junta como certidões de tempo de ser-
viço, segunda via de certificados, de-
sobrigações e comprovantes permane-
cem sendo prestados de forma presen-
cial, assim como o atendimento ao jo-
vem que não conseguir realizar seu
alistamento pela internet.

Alistamento 2018
Jovens que completam 18 anos de

idade em 2018 devem passar pelo alis-
tamento militar obrigatório, que acon-
tecerá até o dia 29 de junho, através
do site www.alistamento.eb.mil.br.

O cidadão que realizar o alista-
mento após esse prazo terá que reco-
lher multa por alistamento fora do pra-
zo e concorre a seleção do ano seguin-
te. Após realizar o alistamento on-line,

o jovem deve acompanhar sua situa-
ção pelo site para saber se foi dispen-
sado ou encaminhado para a seleção
em alguma organização militar. Qual-
quer dúvida o cidadão deverá procu-

rar a Junta de Serviço Militar na rua
Francisco Carvalho Filho, sem número,
Parque São Paulo, no prédio do TG.  Será
proibida a entrada no local de shorts,
bermuda, camiseta regata e de chine-

lo ou calçado aberto.
Após realizar o alistamento on-line,

o jovem deve acompanhar sua situação
pelo site para saber se foi dispensado
ou encaminhado para a seleção.

Alistamento Militar on-line já está disponível


