
 Casa Branca, 25 de janeiro de 2019 - Edição 84/2019



 Casa Branca, 25 de janeiro de 2019 - Edição 84/20192

EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município é uma publicação oficial 

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

Jornalista Responsável:
Andréa Brock - MTB 26.526

Priscila Forgione - Assistente - MTB 44.471
Tiragem: 1.500 exemplares

Distribuição Gratuita

PORTARIA Nº 01 
de 15 de janeiro de 2019 

O Vereador JOSÉ CLÁUDIO MARTINS DOS REIS, Presi-
dente da Câmara Municipal de Casa Branca, no uso de suas 
atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica do Muni-
cípio e do Regimento Interno da Câmara Municipal, expede 
a seguinte PORTARIA: 

1. As Comissões Permanentes da Câmara Municipal de 
Casa Branca, para o biênio 2019-2020, ficam assim consti-
tuídas: 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação 
- Vereador Alberto Zogbi Filho 
- Vereador Rogério Mendes 
- Vereador Rubens Antonio Scapin 

Comissão de Finanças e Orçamento 
- Vereador José Renato Furlanetto Romano 
- Vereador Antonio Benedito Ferreira 
- Vereador José Anderson Pereira dos Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 -
PROCESSO nº 01/2019

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços 
de transporte de alunos das redes Municipal e Estadual de 
ensino do Município de Casa Branca, de acordo com as LI-
NHAS constantes do Anexo I .

Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas do dia 
31/01/2019. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina 
com Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo. 
Abertura: A abertura dos envelopes ocorrerá no mesmo dia 
indicado às 09hs. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Es-
quina com Rua Altino Arantes, Setor de Licitações. 
Retirada do Edital pelo email: licitacao@casabranca.sp.gov.
br ou na Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua 
Altino Arantes, Setor de Protocolo.
Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720. 

Casa Branca, 18.01.2019

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

SECRETARIA GERAL

DECRETO Nº 2.562 de 09 de janeiro de 2019.

Concede homenagem póstuma a OTTAVIO GIOVAMBAT-
TISTA ARMANI, cidadão casa-branquense.

 MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, Prefeito do Município 
de Casa Branca, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, em conformidade com os artigos 42 e 43, da lei 
nº4.320/64, e com o art. 6º da Lei Municipal nº 3.564/2018,

DECRETA:

Art. 1º. Homenagem póstuma ao ilustre senhor OTTAVIO 
GIOVAMBATTISTA ARMANI pela dedicação de parte da sua 
vida ao progresso e defesa do município de Casa Branca.

Art. 2º. Revogadas eventuais disposições em contrário, en-
trará este ato em vigo na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 09 de janeiro de 2019.

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. 2.567  de  22  de  Janeiro  de  2019.

Fixa o prazo do vencimento do ISSQN mensal para o Exer-
cício de 2019 referente a Prestação de Serviço.
                     
O Prefeito Municipal de Casa Branca, Estado de São 

Paulo, usando das atribuições que lhe confere o inciso VIII 
do artigo 81, da Lei Orgânica do Município, 

DECRETA: -

Art. 1°. – O ISSQN mensal do Exercício 2019 referente a 
Prestação de Serviço terá seu vencimento todo dia 10 (dez) 
do mês subsequente ao mês da prestação do serviço.

   
Art. 2°. –   Revogadas as disposições em contrário, este 

Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 22 de Janeiro de 2019.   
 

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta 
Secretaria.

      
MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON

  SECRETÁRIA GERAL

CONVOCAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL Casa Branca, São Paulo, 
convoca a todos os seus servidores a participarem do pro-
cesso para eleição dos representantes dos servidores na Co-
missão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, conforme 
determina a Norma Regulamentadora NR- 5 (Portaria n.º 
3.214 e alterações). 

DA INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS
A inscrição será aberta e livre a todos os servidores de 

carreira e poderá ser feita no período de 30/01 à 15/02/2019, 
no Setor Pessoal, na Sede Administrativa da Prefeitura 
(Praça Barão de Mogi Guaçu, nº 51, esquina com Rua Alti-
no Arantes) e no DSM, na Sede Operacional da Prefeitura 
(Avenida da Saudade, nº 265, Nazaré) no horário das 08 às 
11 horas e das 13 às 15 horas. 

A ELEIÇÃO OCORRERÁ:
Dia/horário: dias 11 e 12 de março de 2019, no perío-

do das 08 às 11 horas e das 13 às 16 horas. E no dia 13 de 
março de 2019, no período das 08 às 11 horas. (ou atendido 
a participação da maioria dos empregados “5.40.f, da NR5” 
e/ou esgotado o número previsto de votantes).

Local: na Sede Administrativa da Prefeitura, no Setor 
Pessoal da Prefeitura, e haverá urnas volantes, percorren-
do os Distritos de Lagoa Branca, Venda Branca, nas Esco-
las Municipais e demais Setores.

A eleição será realizada em voto secreto, onde serão 
eleitos os representantes dos Servidores sendo:  

- 02 (dois) representantes para a condição “EFETIVO”, 
e

- 02 (dois) representantes para a condição de “SUPLEN-
TE”.

Os quais integraram a Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes – CIPA gestão 2019/2020.

Casa Branca, 17 de janeiro de 2019.

Antonio Eduardo M. Nogueira
Diretor do Departamento de Planejamento e Apoio 

Administrativo
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DECRETO Nº. 2.568 de 22 de Janeiro de 2019

O Prefeito do Município de CASA BRANCA, Estado de São 
Paulo, no uso e gozo de suas prerrogativas legais, em 

conformidade com o que lhe faculta o artigo 81, VIII da 
Lei Orgânica do Município de Casa Branca, SP, e

D E C R E T A: -
Art. 1º. Fica estabelecido o Índice de  3,43% (três intei-

ros e quarenta e três centésimos por cento) de reajuste nos 
Débitos Inscritos na Dívida Ativa, Impostos, Taxas, Tarifas, 
V.R.M., e Outras Contribuições de acordo com o Índice apu-
rado pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) 

do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), para 
o exercício de 2019.

Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, este 
Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.  
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 22 de janeiro de 2019.

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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SECRETARIA GERAL
DECRETO Nº 2.565  DE 17  DE JANEIRO DE 2019

 
DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE ENGENHOS PUBLICITÁRIOS 

NO MUNICÍPIO DE CASA BRANCA/SP.

O Prefeito do Município de Casa Branca/SP, no uso de 
suas atribuições conferidas pelo art. 81 da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Casa Branca, e;

Considerando o disposto na Lei nº 608, de 17 de dezem-
bro de 1977;

Considerando o disposto na Lei nº 2.354, de 11 dezem-
bro de 1970; 

DECRETA:

Disposições Gerais

Art. 1º. A autorização para a publicidade por meio dos 
engenhos publicitários especificados em solo público ou par-
ticular, será regida por este Decreto.

Art. 2º. Estão sujeitas às determinações deste Decreto 
todas as pessoas às quais a instalação e/ou uso dos engenhos 
aproveite, direta ou indiretamente.

Art. 3º. A fiscalização e o controle da instalação de en-
genhos e da publicidade veiculada em bens particulares com-
pete ao Departamento Municipal de Obras e Viação Pública 
do Município de Casa Branca, conjuntamente com a Divisão 
de Rendas e Fiscalização do Departamento de Planejamento e 
Apoio Administrativo.

Parágrafo único - A competência prevista no “caput” 
deste artigo estende-se à publicidade em bens públicos de ou-
tros entes da Federação.

Art. 4º. O controle da veiculação publicitária fixada nos 
engenhos publicitários tem os seguintes objetivos:

I - organizar e orientar o uso de mensagens visuais de 
qualquer natureza, respeitando o interesse coletivo e as neces-
sidades de conforto ambiental;

II - garantir a segurança de equipamentos e da popu-
lação;

III - garantir a fluidez no deslocamento de pedestres e 
veículos;

IV - garantir a manutenção dos padrões estéticos da pai-
sagem urbana.

Do pedido de licença ou de autorização

Art. 5º. Os pedidos de licença ou autorização para a 
veiculação publicitária, individualizados para cada engenho 
publicitário, devem ser dirigidos à Divisão de Rendas e Fis-
calização do Departamento de Planejamento e Apoio Admi-
nistrativo, devidamente instruídos, quando couber, com os 
seguintes documentos:

I - cópia do cartão do Cadastro Nacional de Pessoas Jurí-
dicas - CNPJ/MF e do contrato social da empresa;

II - inscrição no Cadastro Municipal;
III - cópia autenticada da Cédula de Identidade e CPF/MF 

do responsável legal da empresa;
IV - prova de regularidade para com a Fazenda Munici-

pal, através da apresentação de Certidão Negativa de Débito 
- CND, expedida pelo Departamento de Tributação do Muni-
cípio;

V - prova de regularidade com a Fazenda Estadual do 
domicílio ou sede da empresa;

VI - Certidão Negativa de Débitos ou positiva com efei-
tos de negativa para com o Município de Casa Branca ou com 
o município do domicílio ou sede da empresa;

VII - Certidão Negativa de Débitos - CND ou positiva 

com efeitos de negativa, expedida pelo Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS);

VIII - Certidão Negativa de Débitos ou positiva com efei-
tos de negativa, relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), expedida pela Caixa Econômica Federal;

IX - cópia da certidão de propriedade do imóvel e docu-
mento hábil a comprovar a anuência do proprietário quanto 
ao uso do espaço para publicidade e autorizando sua retirada 
no caso de irregularidade (com firma reconhecida);

X - ficha informativa do cadastro físico do imóvel, expe-
dida pelo Departamento de Planejamento, Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente;

XI - foto do local e dos imóveis lindeiros;
XII - croqui com a situação e implantação do imóvel, 

“lay-out” da propaganda que se pretende implantar com corte 
esquemático e fachada;

XIII - Termo de Responsabilidade Técnica e cópia da 
A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica), atestando con-
dições de estabilidade e segurança do engenho publicitário, 
assinado por profissional com atribuição técnica para esta fi-
nalidade;

XIV - comprovante do pagamento da Taxa de Fiscaliza-
ção de Publicidade, na forma do artigo 158 do Código Tribu-
tário Municipal.

XV – comprovante do pagamento da Taxa de Fiscaliza-
ção de Ocupação e Permanência em áreas, vias e logradouros 
públicos, na forma do artigo 162 do Código Tributário Muni-
cipal, para os casos dos engenhos instalados em área pública.

§1º – Quando se tratar de pedido de autorização para a 
exploração de publicidade em solo público, o expediente será 
despachado para análise prévia do Departamento Municipal 
de Obras e Viação Pública, que deverá emitir (mediante Termo) 
a aprovação ou desaprovação do pedido.

§2º – Na hipótese de desaprovação do pedido, o respec-
tivo Termo deverá conter a devida justificativa do Departa-
mento Municipal de Obras e Viação Pública.

Art. 6º. Para a renovação da licença de publicidade, o 
requerimento deverá ser instruído da seguinte forma:

I - requerimento padrão, acompanhado dos documentos 
previstos no art. 5º deste Decreto, excetuados aqueles previs-
tos nos incisos IX, X, XI e XII;

II - comprovante do pagamento da Taxa de Fiscalização 
e, sendo o caso, da Taxa de Fiscalização para Ocupação e Per-
manência em Áreas, Vias e Logradouros Públicos, conforme 
estabelecido no art. 158 e no art. 162 da Lei nº 2.354 de 11 de 
dezembro de 1998;

III - foto atualizada do local e dos imóveis lindeiros.
§ 1º - Qualquer alteração do responsável técnico, o con-

tribuinte autorizado ou características do engenho publicitá-
rio licenciado, sem prévia autorização da Prefeitura, resultará 
no imediato cancelamento da licença.

§ 2º – Para fins de atendimento ao disposto no inc. XIV 
do art. 5º e no inc. II deste artigo, será admitido o compro-
vante de pagamento da primeira das seis parcelas da Taxa de 
Fiscalização de Publicidade, referente aos lançamentos da alu-
dida taxa nos exercícios financeiros posteriores ao do início da 
atividade pelo contribuinte, conforme dispõe o § 1º do art. 158 
do Código Tributário Municipal;

§ 3º - A Prefeitura providenciará o competente Chama-
mento Público para ocupação do espaço público referente a 
instalação dos Engenhos.

§ 4º - Os Engenhos já instalados deverão se adequar aos 
termos deste Decreto, sob pena de autuação e imposição de 
multa pela Administração, sem prejuízo da remoção forçada e 
apreensão do engenho publicitário.

Dos engenhos publicitários que serão instalados em 
Solo Público

Art. 7º. Os Engenhos de Publicidade montados em solo 
público serão precedidos de Chamamento Público, procedi-
mento que poderá ser realizado, separadamente, levando-se 
em conta áreas distintas da cidade.

Parágrafo Único - Por se tratar da região da cidade com 
maior aglomeração de engenhos em solo público, na área ad-
jacente à Avenida Presidente Kennedy (lado direito no sentido 

centro-bairro Nazareth), poderão ser instalados até 07 enge-
nhos, cuja exploração será precedida de Chamamento Público.  

Art. 8º. Referidos engenhos publicitários deverão obser-
var, dentre outras, as seguintes normas gerais:

I - oferecer condições de segurança ao público e em es-
pecial:

a) atender às normas técnicas pertinentes à segurança 
e estabilidade;

b) ser mantido em bom estado de conservação no que 
tange à estabilidade e aspecto visual;

c) receber tratamento final adequado em todas as suas 
superfícies, inclusive em sua estrutura, ainda que não utiliza-
da para anunciar;

II - atender às normas técnicas da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT) pertinentes às distâncias das re-
des de distribuição de energia elétrica ou ao termos do parecer 
técnico emitido pelo órgão público responsável pelo controle e 
fiscalização da distribuição de energia elétrica;

III - não interferir com a perfeita percepção de áreas ver-
des, tais como bosques, parques e jardins;

IV - conter o nome da empresa instaladora, o número da 
licença e o Código de Contribuinte da Taxa de Fiscalização de 
Anúncios, de forma que permita a leitura natural a partir da 
via pública ou logradouro;

V - os equipamentos de iluminação deverão focar exclu-
sivamente o engenho publicitário, sem causar incômodo no 
local, para os imóveis vizinhos e para o trânsito;

VI - não ultrapassar a altura de 15 m (quinze metros), 
contados da base até sua aresta superior, vedada a projeção 
horizontal do engenho sobre o passeio público;

VII - ter área de até 50 m² (cinquenta metros quadrados) 
quando voltados para vias e logradouros municipais.

VIII - ter área máxima de 75 m² (setenta e cinco metros 
quadrados) quando voltados para as rodovias estaduais ou, 
excepcionalmente, quando voltados para vias e logradouros 
municipais, sempre mediante análise específica efetuada pelo 
Departamento de Obras e Urbanismo.

§ 1º - A instalação de engenhos publicitários à distância 
de até 100 m (cem) metros de pontes, viadutos, elevados, pas-
sarelas, rotatórias e túneis, deverá ser precedida de autoriza-
ção do Departamento Municipal de Trânsito.

§ 2º - A estrutura do engenho publicitário deve ser cons-
truída em metal, PVC ou outros materiais que apresentem re-
sistência semelhante, com a finalidade de fixar o equipamento 
ao solo, atuando como fundação e estrutura do conjunto.

§3º - Quando não houver veiculação de anúncio na es-
trutura do engenho publicitário, a empresa instaladora fica 
obrigada a recobri-lo ou a veicular anúncio próprio, no prazo 
de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da licença e às 
demais cominações legais.

Art. 9º. Os engenhos publicitários do tipo “outdoor” po-
derão ser autorizados unitariamente ou em grupos de, no má-
ximo, 03 (três) engenhos, no mesmo imóvel ou não e distantes 
no máximo a 3,00m (três metros) entre um e outro, medidos 
da extremidade de cada engenho.

Parágrafo Único - Os demais tipos de engenhos publi-
citários poderão ser instalados apenas unitariamente, respei-
tando a distância de 100 m (cem metros), na mesma mão de 
direção.

Art. 10. Poderão ser instalados grupos de engenhos pu-
blicitários do tipo “outdoor”, em solo público ou particular, de 
acordo com a medida do quarteirão ou gleba, considerando a 
maior testada, da seguinte forma:

I - quando a testada for menor do que 100 m (cem me-
tros), será permitido apenas um grupo de engenhos publici-
tários;

II - quando a testada for igual ou maior que 100 m (cem 
metros) e menor que 300 m (trezentos metros), serão permi-
tidos no máximo 02 (dois) grupos de engenhos publicitários, 
com até 03 (três) engenhos publicitários voltados para a mes-
ma via pública e a distância mínima de 20 m (vinte metros) 
entre os engenhos ou grupo de engenhos, quando voltados 
para diferentes vias;

III - quando a testada for igual ou maior que 300 m (tre-
zentos metros), será permitido um grupo de engenhos publi-
citários para cada 100 m (cem metros) de testada, obedecendo 
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a distância mínima de 150m (cento e cinqüenta metros) de 
um grupo para outro situados na mesma via e de 20 m (vinte 
metros), quando voltados para diferentes vias.

Art. 11. Será autorizada a a instalação de engenhos pu-
blicitários, na forma estabelecida neste Decreto ou similares, 
da seguinte forma:

I - painel: medindo no mínimo 3m² (três metros quadra-
dos) e no máximo 75 m² (setenta e cinco metros quadrados);

II - “outdoor”, que se caracteriza por apresentar exclu-
sivamente hastes próprias de sustentação e quadro destinado 
à publicidade visual ao ar livre, sem equipamento de ilumi-
nação;

III - triedro: painel multifacetado, montado em coluna 
própria, medindo no máximo 75 m² (setenta e cinco metros 
quadrados);

IV - painel digital ou eletrônico, medindo no máximo 75 
m² (setenta e cinco metros quadrados);

Art. 12. Os engenhos já instalados regularmente deve-
rão ser readequados nos termos deste Decreto, no prazo de 90 
(noventa) dias, contados da sua publicação oficial, caso assim 
pretenda o proprietário, independentemente do resultado fi-
nal do chamamento público, sob pena de remoção e apreensão 
forçada do engenho, pela Prefeitura Municipal e demais pena-
lidades administrativas previstas em lei;

Art. 13. As taxas, preços públicos e demais encargos 
devidos pelo contribuinte interessado à Municipalidade, pela 
exploração de publicidade em solo público, serão pagos, pre-
ferencialmente, através através do sistema bancária, na forma 
estabelecida para os demais débitos de natureza tributária.

Parágrafo Único - O atraso no pagamento dos preços pú-
blicos por 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, acarretará o 
cancelamento “ex-officio” da autorização de uso, independen-
temente de qualquer indenização.

Art. 14. Findo o prazo da autorização, ou no caso de re-
vogação por falta de pagamento, os interessados terão o prazo 
de 03 (três) dias úteis para a retirada dos equipamentos, após 
o que serão aplicadas as penalidades previstas em lei, sem pre-
juízo da apreensão e remoção dos engenhos pelo Departamen-
to de Serviços Municipais.

Art. 15. Os valores cobrados pela autorização e pela re-
moção dos engenhos publicitários, serão reajustados anual-
mente no dia 1º de janeiro.

Da publicidade em bens particulares
Art. 16. A instalação de engenhos publicitários em solo 

particular poderá ser feita em terrenos edificados ou não, ob-
servando-se:

I - quando instalados em terrenos com quaisquer tipos 
de construções, as projeções dos engenhos publicitários de-
verão distar no mínimo 1,5 m (um metro e meio) de qualquer 
ponto da construção;

II - quando houver recuos e afastamentos obrigatórios:
a) respeitar os recuos frontal e de fundos, no mínimo de 

6,00m (seis metros);
b) respeitar os recuos laterais, no mínimo de 3,00 m 

(três metros); respeitar os afastamentos de fundos e laterais, 
no mínimo de 1,50m (um metro e meio) em faixa de viela sa-
nitária, desde que autorizado pela Prefeitura Municipal, após 
consulta à concessionária dos serviços de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário.

III - quando não houver recuos e afastamentos obrigató-
rios: - em lotes de esquina os engenhos devem estar contidos 
integralmente nos limites do imóvel, instalados no mínimo a 
6,00 m (seis metros) do ponto de interseção (PI) ou até o início 
do raio de curvatura do terreno;

IV - em lotes de meio de quadra, os engenhos deverão 
estar contidos inteiramente nos limites do imóvel, respeitan-
do os afastamentos laterais e de fundo de 1,5m (um metro e 
meio);

§ 1º  - A projeção de engenhos publicitários nos recuos 
previstos no inciso II deste artigo será permitida desde que a 
altura mínima seja de 6,00 m (seis metros) contados da borda 
inferior do engenho até o piso, vedada a projeção horizontal 
no passeio público.

§ 2º  - A Prefeitura Municipal de Casa Branca poderá, 
através de estudo específico, autorizar a instalação de enge-

nhos nos recuos previstos nas letras “a” e “b” do inciso II deste 
artigo, vedada a instalação em desconformidade com o alinha-
mento das edificações vizinhas;

Art. 17. Poderão ser instalados engenhos publicitários 
em empena cega lateral de edificação, observando-se, que:

I - o engenho publicitário e os equipamentos que o com-
põe deverão possuir projeção horizontal totalmente contida 
nos limites da área do imóvel;

II - deverá ser o único anúncio instalado em empena 
cega da edificação e no seu terreno;

III - deverá ser instalado a uma altura superior a 15 m 
(quinze metros) medidos da soleira da porta de entrada da 
edificação até a borda inferior do engenho publicitário;

IV - deverá ocupar no máximo 3/4 (três quartos) da lar-
gura da parede em que for instalada e à distância mínima de 
1/8 (um oitavo) das extremidades da parede, cuja medida de-
verá ser adotada também em relação à parte mais baixa da 
platibanda;

V - deverá estar paralelo à empena cega, vedada sua 
instalação oblíqua ou perpendicular, exceto os equipamentos 
de iluminação;

VI - deverá estar em bom estado de conservação e dis-
por o nome da firma responsável pela instalação, o número da 
licença e o Código de Contribuinte, colocados na parte inferior 
do engenho, de forma que permita a leitura naturalmente, a 
partir da via pública;

VII - não poderá ser instalado na cobertura ou acima da 
cobertura da edificação;

VIII - sua utilização em imóveis situados à distância de 
até 100 m (cem) metros de pontes, viadutos, elevados, passa-
relas, rotatórias e túneis, deverá ser precedida de autorização 
do Departamento de Trânsito do Município.

IX - quando não houver veiculação de anúncio na estru-
tura do engenho publicitário, a empresa se obriga a recobri-lo 
ou a veicular anúncio próprio, no prazo de 15 (quinze) dias, 
sob pena de cancelamento da licença e às demais cominações 
legais

Parágrafo Único - Todas as empresas que optarem por 
este tipo de instalação deverão estar cadastradas no Depar-
tamento de Obras e Urbanismo e no Setor de Tributação da 
Municipalidade. 

Art. 18. A instalação de publicidade em telas de prote-
ção de edifícios, em construção ou reforma, será permitida, 
desde que observadas as especificações da Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas - ABNT.

Disposições transitórias e finais
Art. 19. Os responsáveis pelos engenhos publicitários 

regularmente instalados no Município ou que solicitaram a 
regularização nos termos da Legislação Municipal vigente, de-
verão promover as adequações necessárias, de acordo com as 
disposições ora estabelecidas, no prazo de 90 (noventa) dias 
contados da publicação deste Decreto.

Art. 20. Ao infrator das disposições deste Decreto serão 
impostas as seguintes penalidades previstas em Lei. 

§ 1º - O engenho publicitário não retirado será apreen-
dido, removido ou inutilizado, sendo que as despesas decor-
rentes serão cobradas do infrator, mediante lançamento de 
preço público, que levará em consideração todos os custos, 
materiais e humanos, para a realização do trabalho.

§ 2º - Aplica-se também o disposto neste artigo ao anun-
ciante e ao proprietário ou responsável pelo imóvel onde es-
tiver instalado o engenho publicitário irregular, devidamente 
notificado, que não o retirar no prazo de 15 dias.

Art. 21. O Departamento Municipal de Planejamento e 
Apoio Administrativo e o Departamento Municipal de Obras 
e Viação Pública, deverão adotar as providências administra-
tivas para o cumprimento das disposições deste Decreto, po-
dendo solicitar o apoio de qualquer órgão da Prefeitura Muni-
cipal para o cumprimento desse mister.

Art. 22. Revogadas as disposições em contrário, este De-
creto entrará em vigor na data de sua publicação.

Casa Branca, 17 de janeiro de 2019.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL DE CASA BRANCA

Secretaria Geral

Autoria do Vereador José Anderson Pereira dos Santos 
(Jota) 

LEI Nº 3.569 de 21 de dezembro de 2018.

ESTABELECE O DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS POR 
PARTE DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
À CÂMARA MUNICIPAL.

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

Art. 1° As pessoas jurídicas de direito público ou pri-
vado, que prestem serviços públicos de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário, mediante outorga do Municí-
pio de Casa Branca prestarão contas de suas atividades para 
o Poder Legislativo Municipal, sem prejuízo das obrigações 
estabelecidas em Lei ou contrato.

Art. 2° A prestação de contas a que se refere esta Lei 
será efetuada anualmente, no mês de novembro, em reu-
nião especial a ser realizada na sede da Câmara Municipal 
de Vereadores.

§ 1° A data da reunião especial será estabelecida em 
comum acordo pela Presidência da Câmara Municipal e a 
direção da pessoa jurídica prestadora do serviço público, 
desde que não recaia em dia e horário de reunião ordinária 
ou extraordinária da Câmara de Vereadores.

§ 2° Na reunião especial, a pessoa jurídica prestadora 
do serviço público far-se-á representar por agente público 
por ela designado .

Art. 3° O dever de prestação de contas, referido no art. 
1°, compreende a apresentação de:

I - relatórios de arrecadação e de despesas com a pres-
tação do serviço público no Município de Casa Branca, no 
ano corrente;

lI - relatório de investimentos realizados em infraes-
trutura  e manutenção  no Município de Casa Branca; e

III - outras informações assim consideradas de inte-
resse público.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 21 de dezembro 
de 2018.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta 
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETARIA GERAL
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Secretaria Geral

Autoria do Vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha 

LEI Nº 3.570 de 21 de dezembro de 2018.

TORNA OBRIGATÓRIA A LIMPEZA DAS ÁREAS PÚ-
BLICAS DO ENTORNO APÓS A REALIZAÇÃO DE QUAL-
QUER TIPO DE EVENTO FESTIVO, COMEMORATIVO OU 
SIMILAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º. Fica obrigatória, por parte dos realizadores 
de eventos, a limpeza das áreas públicas impactadas pelo 
lixo produzido pelos frequentadores de qualquer evento 
festivo, comemorativo ou similar.

Parágrafo único. O prazo máximo para que a referi-
da limpeza esteja concluída é de 8 (oito) horas, contado 
do horário de encerramento do evento.

Art. 2°. Os realizadores dos eventos festivos, come-
morativos ou similares são responsáveis pela disponibili-
zação, no espaço de sua realização, de lixeiras para resí-
duos orgânicos e recicláveis.

Art. 3°. O não cumprimento do disposto nesta lei 
implicará ao infrator, pessoa física ou jurídica, a aplica-
ção de multa no valor de 20 VRM (Valor de Referência do 
Município).

Parágrafo único. No caso de reincidência, a multa 
será aplicada em dobro e a pessoa, física ou jurídica, não 
poderá realizar quaisquer novos eventos no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias. 

Art. 4°. O Poder Executivo Municipal regulamentará 
esta lei no que couber, no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 5°. As despesas com a execução desta lei corre-
rão por conta de verbas próprias .

Art. 6°. Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 21 de dezembro de 
2018.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada 
nesta Secretaria

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETARIA GERAL

Secretaria Geral

Autoria dos vereadores Marcelo Galante Lopes da Cunha 
e Rubens Antonio Scapin

LEI Nº 3.572 de 21 de dezembro de 2018.

ESTABELECE O PROCEDIMENTO PARA ENCAMPAÇÃO E 
ARRECADAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS ABANDONADOS NOS 
TERMOS DO ARTIGO 1.275, III, E ARTIGO 1.276, CAPUT E § 

2° DO CÓDIGO CIVIL.

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

Art. 1º- O procedimento para encampação e arrecada-
ção de imóveis urbanos abandonados, nos termos do artigo 
1.275, III e 1,276, “caput” e § 2º, do código civil, dar-se-á de 
acordo com o disposto nesta Lei, aplicando-se, nos casos de 
omissão, as normas previstas no Código de Processo Civil 
que regulam a herança jacente (arts. 1819 e 1823) no que 
couber.

Art. 2º -Poderá haver a encampação e arrecadação de 
imóvel urbano quando concorrem as seguintes circunstân-
cias:

I- O imóvel encontrar-se abandonado;
II- O proprietário não tiver mais intenção de 

conservá-lo em seu patrimônio;
III- Não estiver na posse de outrem;
IV- Cessados os atos de posse, estar o proprie-

tário inadimplente com o pagamento do Imposto Predial 
Territorial Urbano.

Parágrafo Único: Há presunção de que o proprietário 
não tem mais intenção de conservar o imóvel em seu patri-
mônio quando, cessados os atos de posse, não satisfazer os 
ônus fiscais.

Art. 3º- O procedimento será iniciado de ofício ou me-
diante denúncia.

§ 1º- A fiscalização municipal fará de imediato rela-
tório circunstanciado, descrevendo as condições do bem e 
lavará autos de infração à postura do Município.

§ 2º- Além dos documentos relativos aos autos e di-
ligências previstas no parágrafo anterior, o processo admi-
nistrativo também será instruído com os seguintes docu-
mentos:

I- Requerimento ou denúncia que motivou a instaura-
ção do procedimento de arrecadação, quando houver;

II- Certidão imobiliária atualizada;

III- Prova do estado de Abandono;
IV- Termo declaratório dos confinantes, quan-

do houver;
V- Certidão positiva de ônus fiscais.

Art. 4º- Atendidas as diligências previstas no art. 3º e 
evidenciadas as circunstâncias mencionadas no art. 2º desta 
Lei, o chefe do Poder Executivo Municipal decretará a en-
campação e arrecadação do imóvel, ficando este sob guarda 
do Município.

Art. 5º- Será dada publicidade ao decreto mediante a 
publicação da íntegra de seu conteúdo no átrio do prédio-
-sede da prefeitura e em jornal de circulação local, devendo, 
também, ser fixado edital junto ao prédio encampando, em 
local visível. 

Parágrafo único: A publicidade do ato oportunizará o 
contraditório e a ampla defesa. 

Art. 6º- Decorridos três anos da data da última publi-
cação em jornal de circulação local, se não manifestada ex-
pressamente a intenção do proprietário em manter o bem 
em seu patrimônio, fazendo para tanto o recolhimento dos 
respectivos tributos, o pagamento de multa por infração à 
Postura Municipal e o ressarcimento de eventuais despesas 
realizadas pelo Município, o bem passará à propriedade do 
Município, na forma do artigo 1.276 do Código Civil Brasi-
leiro.

Art. 7º- A Procuradoria-Geral do Município adotará, de 
imediato, as medidas judiciais cabíveis para regularização 
do imóvel arrecado na esfera cartorial.

Art. 8º- O imóvel arrecado que passar à propriedade 
do Município poderá ser empregado diretamente pela admi-
nistração ou ser objeto de concessão de direito Real de uso a 
entidades civis que comprovadamente tenham fins filantró-
picos, assistenciais, educativos ou esportivos. 

Art. 9º- Essa Lei também se aplica aos casos em que, 
antes de sua entrada em vigor, o imóvel urbano, por se en-
contrar nas condições descritas no art. 2º, tenha sido sub-
metido à guarda do Município, mediante procedimento re-
alizado com observância dos artigos 3º , 4º e 5º desta Lei, 
contando-se a partir da publicação do respectivo ato o prazo 
de três anos aludido pelo art. 6º.

Art. 10º- Esta Lei entra em vigor na data da sua pu-
blicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 21 de dezembro de 
2018.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta 
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETARIA GERAL
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Secretaria Geral
Autoria do Vereador José Renato Furlanetto Romano

LEI Nº 3.571 de 21 de dezembro de 2018.

DETERMINA AOS ESTABELECIMENTOS QUE VENDAM PI-
LHAS, BATERIAS, ELETRÔNICOS E ASSEMELHADOS A MANTEREM 
CAIXA PARA RECEBER DESCARTES.

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

Art. 1º. Fica determinado aos estabelecimentos que ven-
dam pilhas, baterias, eletrônicos e assemelhados que mante-
nham, em local visível, caixa para receber o descarte desses itens.

Art. 2°. A Prefeitura Municipal notificará os estabelecimen-
tos citados no artigo 1°, que terão o prazo de 30 (trinta) dias, à 
partir da notificação, para providenciarem o que lhes foi determi-
nado, sob pena de citação de infração por parte do Poder Público 
de acordo com a legislação vigente. 

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições contrárias. 
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 21 de dezembro de 2018.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta 
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETARIA GERAL

Secretaria Geral
Autoria do Vereador Enivaldo Willian da Silva (Minhoka)

LEI Nº 3.575 de 21 de dezembro de 2018.

INSTITUI NO CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO O DIA 12 DE 
MAIO COMO “DIA DE CONSCIENTIZAÇÃO E ENFRENTAMENTO 
À FIBROMIALGIA”.

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

Art. 1º. Fica instituído no município e incluído no calen-
dário oficial de eventos o Dia de Conscientização e Enfrenta-
mento à Fibromialgia no dia 12 de maio. 

Art. 2°. Nessa data serão realizadas palestras, debates e 
ações correlatas com profissionais da área sobre a conscientiza-
ção e orientação da doença. 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 21 de dezembro de 2018.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta 
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETARIA GERAL

Secretaria Geral

Autoria do Vereador Marcus Vinícius Parente Querido 
Azevedo 

LEI Nº 3.573 de 21 de dezembro de 2018.

INSTITUI O PAGAMENTO DE MEIA-ENTRADA PARA PRO-
FESSORES, DIRETORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS 
E DEMAIS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO, EM EVENTOS 
CULTURAIS, ARTÍSTICOS E ESPORTIVOS NO ÂMBITO DE CASA 
BRANCA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º. Os professores, diretores, coordenadores peda-
gógicos e demais trabalhadores de estabelecimentos de qual-
quer nível de ensino público ou privado, terão assegurado 
acesso aos cinemas, teatros, espetáculos culturais, artísticos, 
musicais, circenses e eventos esportivos no município de Casa 
Branca, pagando o equivalente a metade do preço pretendido, 
para qualquer dependência destinada ao público, em qual-
quer momento de venda do ingresso, inclusive vendas anteci-
padas ou promoções. 

Art. 2°. O beneficiário deverá comprovar a sua condição 
de trabalho através de carteira funcional do respectivo órgão 
empregador, Carteira de Trabalho, contracheque ou declara-
ção do órgão empregador emitida em papel timbrado. 

Parágrafo único. O benefício é pessoal e intransferível, 
podendo o promotor do evento criar mecanismos de controle 
para proceder à devida fiscalização.

Art. 3°. Os estabelecimentos promotores de eventos 
previstos no artigo 1° deverão afixar, em local visível, o texto 
desta lei.

Art. 4°. O descumprimento das normas desta lei consti-
tuirá infração e sujeitará o infrator às seguintes penalidades:

I – advertência;
II – multa de quarenta VRMs em caso de reincidência, 

duplicada a cada nova reincidência.

Art. 5°. O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
que couber. 

Art. 6°. Esta lei entra em vigor no prazo de 90 (noventa) 
dias, contados da data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 21 de dezembro de 
2018.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta 
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETARIA GERAL

Secretaria Geral

LEI Nº 3.574 de 21 de dezembro de 2018.

O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL FICA AUTORIZADO A REA-
LIZAR A CONCESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.

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

Art. 1º. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a reali-
zar concessão de uso de imóvel público, gratuito ou onerosamen-
te, situado à Rua Lúcio Leonel, centro, matriculado no CRI sob o 
n° 7.093, nesta cidade, destinado à operacionalização de exibição 
cinematográfica, exibição de peças teatrais e exploração comercial 
do espaço denominado “Cine Teatro Casa Branca”. 

Parágrafo único. Será objeto de processo licitatório, a con-
cessão do espaço público com área total de 1.125 m2, no local men-
cionado no artigo 1° da presente lei, cuja finalidade é a exibição 
cinematográfica, exibição de peças teatrais e exploração comercial 
do espaço denominado “Cine Teatro Casa Branca”, podendo ainda 
ser instalado no saguão uma loja para venda de produtos alimen-
tícios.

Art. 2°. A concessão de uso do imóvel será realizada por 
um período de 15 (quinze) anos, mediante realização de proces-
so licitatório, observados os dispositivos legais constantes na Lei 
8.666/93 e suas alterações.

§ 1°. Todas as despesas decorrentes para a implantação, 
funcionamento e manutenção do “Cine Teatro Casa Branca” serão 
de inteira responsabilidade do concessionário, incluindo a reforma 
predial necessária, bem como a obtenção de licenças e alvarás para 
funcionamento.

§ 2°. O pagamento de indenizações decorrentes de qualquer 
tipo de incidente que vier a ocorrer nas dependências do imóvel, 
objeto da concessão, será de responsabilidade do concessionário, 
salvo quando a indenização decorrer de ventos oficiais realizados 
exclusivamente pelo Poder Público. 

§ 3°. Fica autorizada a concessionária a ceder o imóvel a 
terceiros (particulares) para realização de eventos, ficando de 
sua responsabilidade a cobrança do valor do aluguel.

§ 4°. A concessionária fica obrigada a ceder o espaço gra-
tuitamente para eventos patrocinados pelo município, que deve-
rá avisar previamente.

Art. 3°. Compete ao concessionário estabelecer os valores 
dos ingressos, respeitadas as isenções legais, bem como as meias 
entradas estipuladas por lei.

Art. 4°. Encerrado o período de concessão, as benfeitorias re-
alizadas no prédio público integrarão o patrimônio do município, 
sem qualquer direito a retenção de indenização ao interessado. 

Parágrafo único. Excetuam-se do acima descrito no caput, 
os equipamentos cinematográficos de propriedade ou posse da 
concessionária. 

Art. 5°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 21 de dezembro de 2018.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta Secre-
taria

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETARIA GERAL
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AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE PARKLET

COMUNICADO

O MUNICÍPIO DE CASA BRANCA, pessoa jurídica de Direito Públi-
co, com sede na Rua Cel. José Julio, 944, Centro de Casa Branca 
– SP, inscrita no CNPJ sob o nº 45.735.479/0001-42, neste ato re-
presenta por seu Prefeito Municipal, Senhor Marco Cesar de Paiva 
Aga, torna público que foi apresentado por Karina Gonçalves de 
Moraes Rego,  residente na Rua Galileu Galilei,1180, Bloco 1 – Ri-
beirão Preto- São Paulo, CEP 14020-620, projeto para a instalação 
de Parklet conforme processo administrativo nº 25/2016.

LOCAL DE INTERESSE: RUA ALTINO ARANTES, 485 – Centro – 
Casa Branca

Fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação 
deste Comunicado no Diário Oficial da Cidade de Casa Branca 
para que outros interessados possam manifestar seu interesse 
ou exercer seu contraditório em relação ao mesmo objeto, apre-
sentando sua proposta.

Após este prazo, o Município apreciará eventuais manifestações 
recebidas e emitirá pronunciamento definitivo sobre o pedido de 
instalação do parklet no referido endereço, mediante decisão fun-
damentada deste subscritor.

A proposta de instalação de Parklet deverá observar os critérios 
estabelecidos no Decreto Municipal nº 2.467 de 31 de agosto de 
2.017.

Casa Branca, 23 de janeiro de 2.019

MARCO CESAR DE PAIVA AGA
Prefeito Municipal

SECRETARIA GERAL

Casa Branca, 23 de janeiro de 2019.

Conforme publicação na edição de no. 83, do DOM, publica-
mos a seguinte ERRATA:

ERRATA: 

Página 01 – onde se lê - Decreto no. 6.563/2019 – Leia Decreto 
no. 2.563/2019 – mantendo-se na integra o teor da publicação 
anterior.

Página 02 – Onde se lê Anexo ao Decreto no. 6.563 de 19 de ja-
neiro de 2019 – Leia – Anexo ao Decreto no. 2.563 de 17 de ja-
neiro de 2019 – mantendo-se na integra o teor da publicação 
anterior.
Página 01 – onde se lê – Decreto no. 6.564/2019 – Leia Decreto 
no. 2.564 de 17 de janeiro de 2019.
Página 08 – onde se lê Anexo do Decreto no. 2.563 de 17 de ja-
neiro de 2019. – Leia Anexo do Decreto no. 2.563 de 17 de ja-
neiro de 2019 – mantendo-se na integra o teor da publicação 
anterior.

SECRETARIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 - PROCESSO nº 02/2019

Objeto: Registro de Preços para aquisição de imprimação, pedrisco 
e pó de pedra para o Departamento de Serviços Municipal da Pre-
feitura Municipal de Casa Branca
Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas do dia 
06/02/2019. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com 
Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo. 
Abertura: A abertura dos envelopes ocorrerá no mesmo dia indica-
do 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 Aran-
tes, Setor de Protocolo.

Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720.
 

Casa Branca, 24.01.2019

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

Secretaria Geral 

DECRETO  N°.  2.566 de  22 de  janeiro  de 2.019

Dispõe sobre Revogação do Decreto no. 2.377, de 02 de março 
de 2.016 e alterações posteriores que instituiu a intervenção 

na Santa Casa de Misericórdia de Casa Branca.

 MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASA BRANCA – SP, NO USO E GOZO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LE-
GAIS, QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, NOS TERMOS DO ART. 
81, VIII DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, 

  
CONSIDERANDO a obrigatoriedade do Município frente à 

descentralização instituída pelo Sistema Único de Saúde – SUS 
para atendimento médico-hospitalar da população em geral.

CONSIDERANDO a regularização da gestão dos recursos 
repassados pelo Município, à título de subvenção;

CONSIDERANDO que o princípio da eficiência, pautado no 
adequado atendimento ao interesse público, deve ser observado 
pelo Poder Público municipal;

CONSIDERANDO o Decreto no. 2.377, de 02 de março de 
2.016 que instituiu a intervenção da Santa Casa de Misericórdia; 
bem como suas posteriores alterações dispostas no Decreto no. 
2.455, de 30 de junho de 2017 e no Decreto no. 2.559, de 21 de 
dezembro de 2.018, e

 
CONSIDERANDO, ainda, as medidas, adotadas pela Junta 

Interventora, especialmente para o fim de corrigir incorreção nas 
prestações de contas de recursos públicos, recebidos pela Enti-
dade, bem como, adoção de medidas para melhorar a situação 
financeira em que se encontrava o Nosocômio Municipal, sendo 
esta inclusive, uma das motivações para a Intervenção (Decreto 
no. 2.377 de 02 de março de 2016).

D E C R E T A: -

  Art. lº.  – Fica revogado o Decreto no. 2.377/16 que ins-
tituiu a intervenção na SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASA 
BRANCA, assim como suas posteriores alterações, a partir de 22 
de janeiro de 2.019.

Art. 2º. –  Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
assinatura.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 22 de janeiro de 2.019.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta 
Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETARIA GERAL

SECRETARIA GERAL/2019

DECRETO  No. 2.569  de  23  de  Janeiro  de  2019.

Regulamenta a ocupação das praças que fazem parte do Patri-
mônio de Casa Branca.

Marco César de Paiva Aga, Prefeito Municipal de Casa Bran-
ca, no uso de suas atribuições conferidas por lei, nos termos do 
Art. 81, XV, da Lei Orgânica do Município e Artigo 37, Inciso IX da 
Constituição Federal, e 

Considerando o processo de tombamento do Conjunto 
Urbano de Casa Branca, aberto pelo CONDEPHAAT – Conselho de 
Defesa do Patrimônio Histórico, Arquitetônico, Artístico e Turísti-
co do Estado de São Paulo, deliberado em sua Sessão Ordinária de 
30/07/2018, Ata 1928, publicada no DOE em 16 de agosto de 2018;

Considerando que é dever do município regulamentar to-
dos os atos que visem preservar o aspecto de seu conjunto Urbano 
de modo a valorizar suas características arquitetônicas e seu con-
texto histórico anteriormente edificado, desta forma promovendo 
o turismo no município,

Decreta:
Art. 1º. – Fica proibida a realização de festas ou eventos 

cujas instalações e/ou equipamentos venham causar danos ou des-
caracterizem os locais, ainda que de forma provisória, nas praças 
que fazem parte do Conjunto Urbano de Casa Branca pelo CON-
DEPHAAT.

Art. 2º. – Equipamentos Móveis, como por exemplo Trail-
lers, Food Trucks e assemelhados, serão objeto de análise e avalia-
ção pelo Poder Público, desde que sua localização não descaracteri-
ze o Patrimônio Tombado.

Art. 3º. – Revogadas as disposições em contrário, este Decre-
to entrará em vigência na data de sua publicação.
                 

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

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta Secre-
taria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETARIA GERAL
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