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

Jornalista Responsável:
Andréa Brock - MTB 26.526

Priscila Forgione - Assistente - MTB 44.471

Tiragem: 1.500 exemplares
Distribuição Gratuita

SECRETARIA GERAL/EDUCAÇÃO

DECRETO Nº   2.549 de   08 de outubro de 2018.

“Dispõe sobre o processo de atribuição de classes e /
ou aulas do Pessoal Docente do Quadro do Magisté-
rio Público Municipal para o ano letivo de 2019 e dá 
outras providências”.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, Prefeito Municipal de 
Casa Branca – SP, no uso e gozo de suas atribuições legais, e 
tendo em vista a Lei Municipal nº 3.019, de 29 de janeiro de 
2010, com a redação alterada pela Lei Municipal nº 3.112, de 
07 de dezembro de 2011,

DECRETA:

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º- Os processos de atribuições de classes e/ou 
aulas para os docentes efetivos do quadro do magistério pú-
blico municipal, docentes titulares de cargo da rede estadual 
em exercício na rede municipal por força do convênio de mu-
nicipalização e docentes contratados por prazo determinado, 
para o ano letivo de 2019, serão realizados de acordo com as 
disposições deste decreto.

Parágrafo único - Os processos de atribuições de 
classes e/ou aulas atenderão as modalidades de ensino ofe-
recidas no âmbito do Sistema Municipal de Ensino e aquelas 
absorvidas através do Convênio, Programa de Ação de Parce-
ria Estado/Município para o Atendimento do Ensino Funda-
mental (2º ao 5º ano) oriundas das unidades escolares con-
veniadas.

Art.2º - A Direção do Departamento Municipal de 
Educação, a cada ano, designará comissão para execução, 
coordenação, acompanhamento e supervisão dos processos 
de atribuição de classes e/ou aulas em todas as fases previstas 
em cronograma divulgado, assegurando-lhes absoluta trans-
parência e legalidade.

Art. 3º - O processo de atribuição de classes e/ou au-
las ocorrerá em nível de Departamento Municipal de Educa-
ção quando serão atribuídas classes e/ou aulas oferecidas no 
âmbito do Sistema Municipal de Ensino e aquelas absorvidas 
de unidades escolares estaduais.

Art. 4º- A classificação dos professores que atenderá 

o processo de atribuição de classes e/ou aulas para o ano leti-
vo de 2019 se dará em listagem classificatória geral. 

Parágrafo único - Para fins de classificação dos pro-
fessores conveniados da Rede Estadual de Ensino o Depar-
tamento Municipal de Educação respeitará normas e regras 
explicitadas pela Secretaria Estadual de Educação. 

Art. 5º - Em casos de empate de pontuação na clas-
sificação geral o desempate será efetuado pela aplicação dos 
seguintes critérios: 

I - Preferirá o de maior pontuação relativa a tempo 
de efetivo exercício no emprego público do magistério do mu-
nicípio de Casa Branca;

II - Preferirá o de maior pontuação relativa a títulos;

III - Preferirá o de maior pontuação relativa a cursos 
de curta duração;

IV - Preferirá o de maior idade cronológica.

Art. 6º - Os projetos que vierem a ser implantados 
pelo Departamento Municipal de Educação terão edital pró-
prio e serão ofertados aos docentes interessados e inscritos 
que apresentarem os pré-requisitos definidos no referido edi-
tal, em momento oportuno. 

Art. 7º- O docente que aposentado no emprego pú-
blico que ocupa no Quadro do Magistério Público Municipal 
(QMM) e dando continuidade em suas funções, terá o tempo 
de efetivo exercício, anterior à data da concessão da sua apo-
sentadoria, computado em sua pontuação no critério tempo 
de efetivo exercício.

Art. 8º- Competirá ao Departamento Municipal de 
Educação executar o processo de atribuição de classes e/ou 
aulas do Sistema Municipal de Ensino e aquelas absorvidas 
pelo convênio.

Art. 9º- Competirá à comissão designada na confor-
midade do art. 2º, o que segue: 

I - Calcular e computar ao tempo de efetivo exercício, 
o período de 01 de julho de 2017 a 30 de junho de 2018 dos 
docentes efetivos do Quadro do Magistério Municipal;

II - Acompanhar o processo de atribuição de classes 
e/ou aulas dos docentes efetivos da Rede Municipal de Educa-
ção e os conveniados através do Programa de Ação de Parceria 
Estado/Município para o Atendimento do Ensino Fundamen-
tal (2º ao 5º ano), cuidando do perfeito registro de atas;

III - Promover a divulgação das listagens classifica-
tórias, receber recursos interpostos pelos interessados e de-
liberar sobre os mesmos, divulgando as listagens definitivas;

IV - Receber, analisar e deliberar sobre os requeri-
mentos de permuta de protocolados do Departamento Muni-
cipal de Educação pelos interessados do QMM, em momento 
anterior ao início do ano letivo, e promovê-la, se o caso;

V - Apurar o saldo de classes e/ou aulas, classifican-
do-as como “de caráter livre” ou “em caráter de substituição” 
para fins de atribuição e promovendo a atribuição de classes 
e ou aulas, nos termos da lei.

VI - Deliberar sobre a oportunidade e conveniência 
da realização de processo de permuta de sede de referência 
docente para o ano de 2019, em momento anterior ao início 
do ano letivo, e promovê-la, se o caso;

VII - Deliberar sobre a realização de permuta, de pe-
ríodo, entre docentes da mesma classe e/ou aulas no âmbito 
da unidade escolar, desde que não haja prejuízo ao educando, 
em qualquer momento do ano letivo de 2019, e promovê-la 
se o caso; 

VIII - Promover e supervisionar qualquer outra ses-
são de atribuição de classes e/ou aulas que se faça necessária 
durante o ano letivo;

IX - Registrar em atas, as sessões de atribuição de 
classes e/ou aulas, com a assinatura de todos que delas par-
ticiparem;

X - Analisar e deliberar sobre os casos omissos neste 
Decreto.

CAPÍTULO II

DA INSCRIÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO

Art.10 - O Departamento Municipal de Educação 
convocará os docentes efetivos do Quadro do Magistério Mu-
nicipal a fim de procederem às suas inscrições para os proces-
sos de atribuição de classes e/ou aulas, utilizando-se da “ficha 
de inscrição” constante do Anexo I deste Decreto.

§1º - O docente deverá acompanhar o preenchimen-
to dos dados requeridos na ficha; apresentar fotocópia dos 
certificados de titulação acadêmica e/ou de cursos de peque-
na duração, em nível de extensão universitária, capacita-
ção, atualização ou aperfeiçoamento; conferir a somatória, 
incluindo o tempo de efetivo exercício computado, exceto o 
que estiver afastado de seu emprego em razão de licença sem 
vencimentos ou o que estiver exercendo outra função fora da 
área da educação.

§2º - Os docentes conveniados nos termos do Progra-
ma de Ação de Parceria Estado/Município para o Atendimento 
do Ensino Fundamental terão suas inscrições para Processo 
Anual de Atribuição de Classes e Aulas para o ano letivo de 
2019 regulamentadas pela Portaria CGRH-5/2018.

§ 3º - A classificação dos docentes conveniados será 
solicitada à sede referência responsável pelo controle da vida 
funcional dos mesmos. 

Art.11 - Os docentes inscritos serão classificados em 
ordem decrescente de pontos, na forma do artigo 5º deste 
Decreto, considerando o computo total discriminado na ficha 
de inscrição.

§ 1º - Para os fins de que trata o caput deste artigo, 
será observado o artigo 97, parágrafos 1º e 2º da Lei Munici-
pal nº 3.019, de 29 de janeiro de 2010, com redação alterada 
pela Lei Municipal nº 3.112, de 07 de dezembro de 2011, pro-
cedendo-se à contagem de pontuação de todos os integrantes 
do QMM, considerando-se o Anexo IX do mesmo diploma le-
gal alterado.

§2º - Será utilizada para computo ao tempo de efe-
tivo exercício, para fins de contagem de tempo, a data fixada 
como data limite sempre o dia 30 de junho do ano precedente 
ao que será atribuído.

Art.12 - Para a pontuação de que trata o §1º do ar-
tigo anterior, considerar-se-á:I - Como título o curso superior, 
em nível de graduação ou pós-graduação lato ou stricto sensu, 
desde que comprovada a conclusão através do certificado ou 
diploma registrado junto ao Ministério da Educação;

II - A graduação em Pedagogia como fator de pontua-
ção para o professor habilitado para o magistério na Educa-
ção Infantil (Creche e Pré-Escola) e para o primeiro ciclo do en-
sino fundamental (1º ao 5º ano), cujo requisito do concurso de 
ingresso tenha sido, no mínimo, o magistério em nível médio 
(normal), independentemente de possuir, ele, esta formação;

III - A graduação em Licenciatura na área da Educa-
ção como fator de pontuação para o professor habilitado para 
o magistério na Educação Infantil (Creche e Pré-Escola) e para 
o primeiro ciclo de ensino fundamental (1º ao 5º ano), cujo 
requisito do concurso de ingresso tenha sido, no mínimo, o 
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magistério em nível médio (normal), e que não possua outro 
curso de nível superior na área da Educação, nos termos do 
artigo 64 da Lei Federal nº 9.394 de dezembro de 1996;

IV - Cursos de curta duração, de atualização e aper-
feiçoamento profissional, realizados por:

a) Instituições de ensino superior reconhecidas;

b) Por órgãos da estrutura do Departamento Muni-
cipal de Educação ou da Secretaria de Estado da Educação;

c) Por outros órgãos oficiais da Educação, de 
âmbito estadual ou federal;

d) Por empresas particulares, desde que credencia-
das junto ao Departamento Municipal de Educação ou aos ór-
gãos oficiais de âmbito estadual ou federal, comprovada esta 
condição por atestado, declaração ou chancela dos órgãos 
públicos.

V - Para fins de validade do certificado do curso de 
curta duração, a data de sua realização, é a do dia de seu en-
cerramento.

VI - Tempo de efetivo exercício no emprego público 
do município de Casa Branca, aquele descrito no artigo 66, 
caput, incisos e parágrafos, da Lei Municipal nº 3.019, de 29 
de janeiro de 2010, com redação que lhe foi dada pela Lei Mu-
nicipal nº 3.112, de 07 de dezembro de 2011.

Parágrafo único - A validade do certificado do curso 
de curta duração é de cinco anos e se dará em razão do que 
prevê o inciso V deste artigo e a pertinência de seu programa 
para com o campo de atuação do docente e somente poderá 
ser computado uma única vez, independentemente da sua 
validade.

Art. 13 - As listagens classificatórias com as respecti-
vas quantidades de pontos serão organizadas pela Comissão, 
na conformidade do artigo 5º deste Decreto sendo publicadas 
nas respectivas unidades escolares, na sede do Departamento 
Municipal de Educação e no sítio eletrônico da Prefeitura Mu-
nicipal de Casa Branca.

Art. 14 - Caberá recurso pelo docente, dirigido à co-
missão de que trata o art. 2º deste Decreto, no prazo de dois 
dias úteis, para a não concordância da classificação geral.

Parágrafo único - Será julgado liminarmente des-
provido o recurso que não apresentar fundamentação ou for 
protocolado intempestivamente.

Art. 15 - A comissão de que trata o artigo 2º deste 
Decreto analisará sobre os recursos interpostos no prazo de 
um dia útil, a partir do qual cada recorrente poderá procurar 
pelo ato decisório de seu recurso junto ao Departamento Mu-
nicipal de Educação.

CAPÍTULO III 

DA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/OU AULAS

Art. 16 - As atribuições de classes e/ou aulas ocorre-
rão nos dias, locais e horários discriminados em cronograma 
divulgado e publicado pelo Departamento Municipal de Edu-
cação em momento oportuno.

Art. 17 - O processo de atribuição de classes e/ou au-
las dos docentes do Quadro do Magistério Municipal (QMM) 
seguirá a classificação geral.

§ 1º- O docente impedido de participar do processo 
de atribuição poderá fazer-se representar através de instru-
mento legal.

§ 2º - No caso da inscrição/atribuição de classes e/ou 
aulas por procuração, deverá ser apresentado o instrumento 

de mandato com firma reconhecida e cédula de identidade do 
procurador.

§ 3º - Na ausência de procurador, a comissão de que 
trata o artigo 2º deste Decreto o representará. Em ambos os 
casos, não caberá recurso das atribuições efetuadas aos re-
presentantes.

Art. 18 - O processo de atribuição de classes e/ou 
aulas observará a seguinte ordem de preferência, quanto à 
situação funcional do servidor:

I – Professores conveniados em exercício na rede 
municipal por força do convênio de municipalização;

II – Professores empregados públicos efetivos, que 
ingressaram por concurso público de provas e títulos no Qua-
dro do Magistério Municipal (QMM), ou declarado estáveis 
por disposição constitucional, segundo sua classificação;

III - Professores empregados públicos efetivos, que 
ingressaram por concurso público de provas e títulos no Qua-
dro do Magistério Municipal (QMM) interessados na substi-
tuição de classes e/ou aulas de docentes efetivos afastados a 
qualquer título, sendo permitida apenas uma troca de classe 
e/ou aulas;

IV - Professores empregados públicos efetivos, que 
ingressaram por concurso público de provas e títulos no Qua-
dro do Magistério Municipal (QMM), interessados na amplia-
ção de jornada.

V – Professores públicos temporários, contratados 
por prazo determinado através de classificação em processo 
seletivo simplificado.

§ 1º- Aos docentes mencionados no inciso IV serão 
ofertadas, em caráter de substituição, as classes e aulas rema-
nescentes da atribuição aos docentes ocupantes de emprego 
permanente e que não sejam passíveis de serem destinadas 
para o provimento de novo emprego.

§ 2º - Os professores públicos temporários que assu-
mirem classe e/ou aulas eventuais fixarão sede em determi-
nada unidade escolar para efeito de controle do ponto, con-
tudo deverão atender as demais unidades escolares quando 
requisitados.

Art. 19 - Os professores que tiverem atribuídas clas-
ses e/ou aulas no Atendimento Educacional Especializado 
(AEE) deverão comprovar formação especifica:

 I – Pós-graduação em Autismo; 

 II – Pós-graduação em Educação Especial - Deficiên-
cia Intelectual;

 III – Pós-graduação em Educação Especial e Inclusiva;

 IV – Pós-graduação em Atendimento Educacional 
Especializado.

Art. 20 - No caso de fusão de classes e/ou aulas no 
decorrer do ano, a classe será atribuída ao docente efetivo e 
quando for o caso de dois titulares será atribuída a classe e/
ou aula ao docente melhor classificado.

§ 1º - Sempre que houver necessidade de atendimen-
to ao docente efetivo do QMM, deverá ser aplica a ordem in-
versa de classificação dos docentes, para redução ou dispensa 
do docente admitido em caráter temporário.

§ 2º - Se houver necessidade de redução de classes e/
ou aulas o docente efetivo será reaproveitado em outra unida-
de escolar que comporte o mesmo.

Art. 21 - Os professores empregados públicos efeti-
vos, que ingressaram por concurso público de provas e títulos 

no Quadro do Magistério Municipal (QMM), interessados por 
permuta, deverão encaminhar a Comissão de Atribuição re-
querimento em data anterior ao primeiro dia letivo.

Art. 22 - As sessões de atribuição de classes e/ou au-
las durante o ano letivo respeitarão as regras gerais e serão 
realizadas sempre no Departamento Municipal de Educação, 
observada a listagem classificatória geral, consultando a dis-
ponibilidade dos servidores efetivos, para substituições ne-
cessárias.

Art. 23 - As atribuições de classes e/ou aulas que vie-
rem surgir durante o ano letivo respeitarão as regras gerais 
e serão realizadas no Departamento Municipal de Educação.

Art. 24 - O docente efetivo que, no ano letivo ante-
rior assumiu carga suplementar à sua jornada de trabalho e 
desistiu da mesma, fica impedido de participar de atribuição 
de aulas para a mesma finalidade para o ano letivo corrente e 
o subsequente, de acordo com a legislação vigente.

Art. 25 - O docente que contratado por prazo deter-
minado, que houver desistido das classes e/ou aulas assumi-
das, ficará impedindo durante o ano letivo corrente e o sub-
sequente de participar do processo de atribuição de classe e/
ou aulas. 

Art. 26 - O docente já contratado em caráter tempo-
rário para exercer as substituições eventuais nas unidades es-
colares (professor eventual), poderá participar dos processos 
de atribuição no decorrer do ano letivo caso surjam classes 
e/ou aulas oriundas de licenças saúde e outras, desistências 
de acordo com o disposto no art. 31 deste Decreto ou salas 
abertas no decorrer do ano letivo para atender o aumento da 
demanda de alunos.

Parágrafo único - Fica vedado ao docente já contra-
tado em caráter temporário para exercer substituições even-
tuais, participar dos processos de atribuição no decorrer do 
ano letivo para fins de atuação na mesma condição, professor 
eventual, em outra unidade escolar.

Art. 27 - O docente, candidato à admissão por prazo 
determinado que não comparecer no horário e nem se fizer 
representar por procuração legal, ou ainda que, estando pre-
sente declinar da classe e/ou aulas que lhe forem apresen-
tadas, será tido como desclassificado da respectiva sessão e 
seguirá a listagem classificatória.

§ 1º - O docente, candidato à admissão por prazo 
determinado deverá comparecer ao processo de atribuição 
munidos dos documentos constantes do Edital de Processo 
Seletivo, sob a pena de ficar impedido de concorrer. 

§ 2º - No que se refere ao caput do artigo, o horário 
das sessões de atribuição de classes e/ou aulas serão às se-
gundas-feiras às 8 horas.

CAPÍTULO IV

DO ACÚMULO DE CARGOS, EMPREGOS E/OU FUNÇÕES 
PÚBLICAS

Art. 28 - O docente que pretender atuar em regime 
de acúmulo de cargos, empregos e/ou funções públicas deverá 
declará-lo, na conformidade do Anexo II deste Decreto, duran-
te a sessão de atribuição de classes e/ou aulas, diretamente 
ao diretor da unidade escolar, sob pena de ter julgada ilegal a 
condição de acúmulo.

§ 1º Caso haja o docente na condição prevista no 
caput, o mesmo fornecerá declaração de jornada de trabalho 
docente assinada pelo superior imediato do ente público com 
o qual esteja vinculado em regime de acúmulo.

§ 2º Na falta do documento descrito no parágrafo 
anterior, o docente se responsabilizará por informar a jornada 
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do emprego público assumido junto ao Municí-
pio de Casa Branca, para análise do ente público 
que atribuir-lhe classes e/ou aulas posteriormen-
te, que se torna responsável pela publicação do 
ato decisório respectivo.

§ 3º Em nenhuma hipótese o servidor 
municipal que acumular cargos, empregos ou 
funções públicas entrará em exercício em novo 
ano letivo sem que seja verificada a regularidade 
de sua situação.

§ 4º Cabe ao Diretor de Escola a averi-
guação das situações de acúmulo dos docentes 
atuantes nas unidades escolares sob a sua res-
ponsabilidade, devendo comunicar ao Departa-
mento Municipal de Educação, imediatamente, 
sobre situações irregulares.

Art. 29 - Os docentes que acumulam 
cargos, sendo titulares ou substitutos efetivos do 
mesmo segmento ou em segmento distinto na 
rede municipal de ensino e que tenham sede de 
exercício na mesma unidade escolar ou em U.E 
diferentes cujos HTPCs sejam no mesmo dia e ho-
rário, deverão realizar o HTPC de um dos empre-
gos em dia e horário distintos conforme determi-
nação do Departamento Municipal de Educação, 
sendo o mesmo de 2 horas consecutivas em cada 
unidade escolar. 

Art. 30 - O Departamento Municipal de 
Educação fará publicar o ato decisório relativo a 
cada situação de acúmulo de cargo, emprego e/
ou funções que lhe for comunicado, até o prazo 
limite de 31 de março do ano letivo para o qual 
se requereu a concessão do acúmulo; salvo casos 
que excepcionalmente surgirem no decorrer do 
ano letivo.

Parágrafo único - Quando a publicação 
do ato decisório competir a outro ente, mas não 
for realizada até a data referida no parágrafo an-
terior, o Departamento Municipal de Educação 
diligenciará junto ao órgão, ou suprirá a falta, 
promovendo a publicação.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 31 - Os recursos referentes ao pro-
cesso de atribuição de classes e/ou aulas não te-
rão efeito suspensivo nem retroativo.

Art. 32 - Este Decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário, especialmente o Decreto 
nº 2.483, de 26 de outubro de 2017 e Decreto nº 
2.490 de 15 de dezembro de 2017.

Prefeitura Municipal de Casa Branca/SP, 08 de 
outubro de 2018.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA                                                                                                   
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e ar-
quivado nesta Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETARIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2018 
PROCESSO nº 99/2018

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de 
limpeza, açúcar e café para o Departamento de Saúde.

Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas do dia 
23/10/2018. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina 
com Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo. 

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

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

Casa Branca, 08.10.2018

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2018 
PROCESSO nº 100/2018

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais odon-
tológicos para o Centro Odontológico do Departamento Mu-
nicipal de Saúde e Medicina Preventiva de Casa Branca-SP,

Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas do dia 
22/10/2018. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina 
com Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo. 

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

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

Casa Branca, 08.10.2018

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal
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SECRETARIA GERAL/ JURÍDICO

  DECRETO N°. 2.550 de 08 de outubro de 2018.

Revoga os Decretos nos.  1.199 de 22 de maio de 1992 e 
1.378 de 30 de agosto de 1995.

 
 O Prefeito Municipal de Casa Branca, Estado de São 
Paulo, usando das atribuições que lhe confere o art. 81, item 
VIII, da Lei Orgânica do Município,

 CONSIDERANDO que as PERMISSIONÁRIAS não 
cumpriram as determinações constantes dos Decretos 
acima mencionados; 
D E C R E T A: -

 Art. 1°. – Ficam revogados na sua totalidade os 
Decretos nos. 1.199 de 22 de maio de 1992 e 1.378 de 30 de 
agosto de 1995. (cópia em anexo).
      
 Art. 2°. –   Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação.

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

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta 
Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

.MENSAGEM 28/18 – DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA 
LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 

. MENSAGEM 29/18 – ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA 
PARA O MUNICÍPIO DE CASA BRANCA PARA O EXERCÍCIO 

DE 2019 

CONVITE 

O Presidente da Câmara Municipal de Casa Branca comuni-
ca à população em geral e convida todos a participarem da 
AUDIÊNCIA PÚBLICA para conhecimento, análise e discus-
são dos PROJETOS DE LEIS do Prefeito Municipal que DISPÕE 
SOBRE A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2019 
e ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O MUNICÍPIO 
PARA O EXERCÍCIO DE 2019, que acontecerá no próximo dia 
16 de outubro de 2018, terça-feira, às 14 horas, no Auditório 
do Legislativo. 

Casa Branca, 8 de outubro de 2018. 

VEREADOR ALBERTO ZOGBI FILHO 
PRESIDENTE
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