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Casa Branca, 8 de dezembro/2017 EDIÇÃO 27/2017

Representantes de Casa Branca estiveram no Palácio do Governo para receber homenagem

Casa Branca é homenageada pelas Nações Unidas
O município de Casa Bran-

ca foi homenageado esta sema-
na pela United Nations Inter-
national Strategy for Disaster
Reduction, UNISDR (Estratégia
Internacional das Nações Uni-
das para a Redução de Desastres)
por ter sido a milésima cidade
brasileira a aderir ao programa
Cidades Resilientes.

A iniciativa é do Escritório
das Nações Unidas para Redu-
ção de Riscos e de Desastres, que
incentiva gestores municipais a
desenvolverem ações de pre-
venção como parte de proces-
sos de urbanização sustentável
e combate aos riscos de desas-
tres ambientais graves.

O evento foi realizado no
Palácio dos Bandeirantes, sede
do Governo do Estado de São
Paulo, e contou com a presen-
ça da coronel PM Helena dos
Santos Reis, secretária-chefe da
Casa Militar e coordenadora
estadual de Defesa Civil; Sidnei
Furtado, promotor da campa-
nha "Construindo Cidades Resi-
lientes" no Brasil e coordenador
regional de Defesa Civil de Cam-
pinas; Nahuel Arenas, chefe
adjunto do Escritório das Na-
ções Unidas para Redução de
Riscos e de Desastres nas Amé-
ricas, além de pesquisadores,
estudiosos e coordenadores de
defesa civil.

A administração municipal
recebeu com muito orgulho a
homenagem. Em setembro fo-
ram reiniciados os trabalhos da
Defesa Civil de Casa Branca que
estavam paralisadas há anos.

Casa Branca em busca do mercado de jogos universitários
A Administração Munici-

pal de Casa Branca recebeu esta
semana os dirigentes da agên-
cia Like, promotora da Copa
Fisio.  O objetivo da reunião foi
captar para Casa Branca even-
tos esportivos oferecendo a
boa estrutura e localização da
cidade. A Prefeitura busca com
isso incrementar a atividade
econômica e movimentar o
comércio e a hotelaria local.

A Administração Munici-
pal segue firme no objetivo de
criar emprego e aumentar a
renda da cidade por meio de
eventos e fomento ao turismo.

Um bom exemplo disso foi o 2º
Sul-Americano de Voleibol
Newcom, realizado no início do
ano e que movimentou todo o
comércio da cidade.

Os empresários da Agência
Like, Marcelo Meira e Lucas Bec-
cari estiveram conhecendo toda
estrutura e os equipamentos
esportivos da cidade. Segundo
estimativas, os jogos deverão
reunir mais de 700 jovens, en-
tre atletas, torcedores e visitan-
tes.

As tratativas estão avança-
das e uma nova reunião deverá
ser agendada em breve. Cidade poderá ter jogos universitários
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Distribuição Gratuita

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO      BRASILEIRO

2ª RM - 5ª CSM (5ª CR 1940)
JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 025

CASA BRANCA - SP

COMUNICADO
JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - 025

SEMANA DO RESERVISTA

A Junta de Serviço Militar de Casa Branca - SP, comunica
a você, que prestou o Serviço Militar nos últimos (05) cinco anos,
para comparecer em uma Organização Militar da Marinha,
Exército, Aeronáutica, ou na Junta de Serviço Militar mais pró-
xima, na Semana do Reservista, no período de (11) onze a (15)
quinze de dezembro, de 2ª a 6ª feira das 08:00 às 11:00 e das
13:00 às 16:00, munidos do seu Certificado de Reservista, Cer-
tidão de Nascimento ou Casamento se (casado,divorciado ou
viúvo), RG e CPF, Comprovante de Endereço para apresenta-
ção do EXAR ( Exercício De Apresentação Do Reservista).

O Exercício Da Apresentação é obrigatório (Art. 65, da Lei
do Serviço Militar), a falta ao EXAR acarretará multa (Art. 176/
3, da Lei do Serviço Militar).

A Junta de Serviço Militar de Casa Branca está localizada
nas dependências do Tiro de Guerra 02/066, na Rua Francisco
Carvalho Filho, S/N, Parque São Paulo, (próximo a igreja das
três cruzes).

OBS: Como esta Junta, está dentro de uma Instalação
Militar, não é permitida a entrada de pessoas trajando cami-
seta regata, bermuda, chinelo/sandália.

ANA CLAUDIA BELGONI REZENDE TESCH
SECRETARIA -  JSM - 025

P O R T A R I A   Nº 6.221

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, PREFEITO MUNICIPAL DE
CASA BRANCA, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO E GOZO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ART. 81, ITEM VIII
DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO,

RESOLVE nomear os Senhores abaixo relacionados, para
constituírem a Comissão de Acompanhamento e Fiscaliza-
ção do Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2017 em to-
das as suas etapas:

Registre      -      se      e      Publique      -      se.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 04 de dezembro de 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

P O R T A R I A Nº.  6.222

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, PREFEITO MUNICIPAL DE
CASA BRANCA, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO E GOZO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ART. 81, ITEM   VIII
DA   LEI   ORGÂNICA    DO MUNICÍPIO,

RESOLVE designar LÚCIA HELENA DE BARROS CIACO, RG
nº 1.170.698-2, CPF 052.194.678-67 Contador da Prefeitura
Municipal – CRC No. 1SP1880161/0-2 e JOSÉ MENEZELLO
NETO, CREA No.060065115-6, RG no. 5.556.741, CPF
913.507.608-97, Diretor do Departamento de Obras Públicas,
para respectivamente, exercer a partir desta data as funções
de GESTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO do Convênio já firma-
do  com a  Casa Civil do Estado de São Paulo.

Registre      -      se      e      Publique      -      se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 06  dezembro de 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Secretaria Geral/2017
Autoria do Vereador Marcus Vinícius Parente Querido

Azevedo

LEI No.  3.443 de 27 de novembro de 2017.

INSTITUI, NO MUNICÍPIO DE CASA BRANCA, O MÊS DO
CONCURSO MISS E MISTER CASUAL E FITNESS.

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

Art. 1º -  Fica instituído no município de Casa Branca, o
“MÊS DO CONCURSO MISS e MISTER Casual e Fitness CASA
BRANCA”, a ser comemorado, anualmente, no mês de março.

Art. 2º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 27 de novembro de
2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

Secretaria Geral/2017

 Autoria do Vereador Marcus Vinícius Parente Querido Azevedo

LEI No.  3.444 de 27 de novembro de 2017.

INSTITUI E INCLUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍ-
PIO O EVENTO GIMA – GINCANA INTERMUNICIPAL PELO MEIO
AMBIENTE.

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

Art. 1º - Fica instituído e incluso  no calendário oficial do
Município o evento  GIMA - Gincana Intermunicipal pelo Meio Am-

biente, a ser realizado anualmente no último sábado de maio.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,

revogando-se os dispositivos contrários.
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 27 de novembro de

2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL



Casa Branca, 1º de dezembro/2017 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CASA BRANCA 3

Secretaria Geral/2017
Autoria do Vereador Marcus Vinícius Parente Querido

Azevedo

LEI No.  3.446 de 27 de novembro de 2017.

AUTORIZA A INSTITUIÇÃO DO “PROGRAMA BAIRRO EM-
PREENDEDOR” E CRIA O “DIA DO EMPREENDEDOR” NO ÂM-
BITO DO MUNICÍPIO DE CASA BRANCA E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

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

Art. 1º  Fica  o Poder Executivo autorizado a  instituir 
o  “Programa  Bairro Empreendedor”  no município de Casa
Branca, a ser  desenvolvido  pela Secretaria  de  Planejamen-
to  através da Unidade  de Desenvolvimento  Econômico  e
da  Secretaria  de Educação.

Art.  2º  O Programa de que trata o art. 1º  tem por ob-
jetivos:

  I -  estimular a  cultura empreendedora;
  II  -  capacitar e qualificar profissionais autônomos,

grupos produtivos, microempreendedores formais e infor-
mais;

  III  -  promover  o empreendedorismo, o associativis-
mo e o cooperativismo;

  IV  -  proporcionar acesso ao microcrédito assistido;
  V  -  viabilizar o encaminhamento dos trabalhadores

locais ao mercado de trabalho;
  VI -  estimular a formalização dos profissionais autôno-

mos, grupos produtivos e empresas informais;
  VII -  possibilitar o acesso dos moradores das comuni-

dades atendidas aos diversos serviços de inclusão social ofer-
tados.

 
Art.  3º  Para consecução dos objetivos do  “Programa 

Bairro Empreendedor”  deverão ser desenvolvidas as seguin-
tes ações, dentre outras que venham a ser listadas:

  I -  orientação empresarial (formalização e linhas de
crédito);

  II  –  palestras, mini cursos, oficinas, feira de saúde,
educação no trânsito, cortes de cabelo;

  III  –  emissão de documentos, cadastro de atividades
econômicas, orientação sobre serviços públicos (IPTU, alvará,
“habite-se”);

  IV  – orientação jurídica;

 
Art. 4º  A  Administração Municipal fica autorizada a cele-

brar convênios, parcerias e ou outros instrumentos de coope-
ração  para  a promoção de ações de empreendedorismo,  com
órgãos públicos federais, estaduais e municipais, bem como com
empresas e instituições privadas e órgãos não-governamentais,
visando ao apoio e à solidariedade no acompanhamento, exe-
cução e avaliação das ações decorrentes desta Lei.

 
Art.  5º  Fica  instituído  no âmbito do Município  o  “Dia

do Empreendedor”,  a  ser comemorado anualmente em  5 
de outubro.

  § 1º  O  “Dia  do Empreendedor”  será  lembrado  com
destaque e amplamente divulgado à população em geral,  com
ações a serem desenvolvidas durante a semana do dia 5 de ou-
tubro,  ficando o Poder Público Municipal autorizado, através
das Secretarias Municipais competentes, a estabelecer e orga-
nizar calendário de  procedimentos informativos  e  educati-
vos  sobre  a  cultura empreendedora e sua importância  para
a sociedade em geral.

  § 2º  A comemoração ora instituída passa a integrar o
Calendário Oficial de Eventos da Cidade de Casa Branca.

 
Art.  6º  Para o cumprimento dos objetivos desta Lei, o Po-

der Público Municipal poderá:

  I -  promover palestras, conferências, campanhas  junto
às associações de moradores, sindicatos, escolas, igrejas e ou-
tros segmentos da sociedade civil,  que venham prover  infor-
mações sobre a  cultura empreendedora;

  II -  efetuar campanhas institucionais junto aos meios de
comunicação com o fim de divulgar  o  “Dia Municipal do  Em-
preendedor”;

III -  convidar pessoas com conhecimento específico  do 
tema e instituições voltadas para o empreendedorismo, para
participar da definição dos procedimentos informativos, edu-
cativos e organizativos relativos  ao  “Dia  do Empreendedor”.

 
Art.  7º  Fica o Poder Executivo autorizado a baixar as nor-

mas regulamentares ao fiel cumprimento da presente Lei.
 
Art.  8º  Esta Lei entrará  em vigor na data de sua publi-

cação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 27 de novembro de
2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

Secretaria Geral/2017

LEI No.  3.447 de 27 de novembro de 2017.

REVOGA A LEI MUNIICPAL N° 3.063, DE 3 DE MARÇO DE
2011 E ESTABELECE COMO PEQUENO VALOR O MAIOR VA-
LOR DE BENEFÍCIO PAGO PELO REGIME GERAL DA PREVI-
DÊNCIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1° - Fica estabelecido como pequeno valor no
Município de Casa Branca, para fim de pagamento direto fora
da lista de precatórios, o valor do maior benefício do Regime
Geral da Previdência, nos termos do Art. 100, parágrafo 4°
da Constituição Federal, conforme redação dada pela EC nº
62/2009.

Art. 2° - Os pagamentos de que trata esta Lei serão
realizados de acordo com as disponibilidades orçamentári-
as e financeiras do Município e serão atendidos conforme a
ordem cronológica dos ofícios requisitórios protocolados na
Divisão Municipal de Finanças.

Parágrafo Único: Cabe a Divisão Municipal de Finanças
a Elaboração de Contabilidade Atualizada das Disponibili-
dades Financeiras e Orçamentárias para pagamentos dos
ofícios Requisitórios de Pequeno Valor, possibilitando a in-
formação célere ao Poder Judiciário quando da falta de Re-
cursos para cumprimento de pagamentos de ofícios requisi-
tórios, acompanhada de imprescindível justificativa.

Art. 3° - A Assessoria Jurídica do Município ficará aten-
ta, para que nos autos dos processos judiciais não ocorra fra-
cionamento, repartição ou quebra do valor de execução, ve-
dados no parágrafo 8° do Art. 100 da Constituição Federal,
sem prejuízo da faculdade de o credor renunciar ao crédito
de valor excedente ao fixado do Art. 1° desta Lei.

Art. 4° - Para os pagamentos de que trata a presente
Lei, será utilizada a dotação própria consignada no orçamen-
to anual.

Art. 5° - Revoga-se expressamente a Lei Municipal nº
3.063 de 03 de março de 2011.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 27 de novembro
de 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada
nesta Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL
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Secretaria Geral/2017

LEI No.  3.448 de 27 de novembro de 2017.

DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE TARIFAS DE ÁGUA E ES-
GOTO EM ATRASO, ESTABELECE NORMAS PARA SUA COBRANÇA
EXTRAJUDICIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º  As tarifas de água e esgoto, cobradas em atraso,
inscritas ou não em dívida ativa e que se encontram em fase de
cobrança administrativa ou judicial, poderão ser pagos na confor-
midade do que estabelece esta lei.

Art. 2º  Para fins de pagamento das tarifas de água e esgoto
fica o DAEMASA, autorizado a emitir boletos de cobrança bancária
em nome dos usuários em débito. 

Art. 3º  A cobrança do débito se dará por iniciativa do DAE-
MASA, na forma do artigo 2º desta lei, onde o usuário será notifica-
do para efetuar o pagamento à vista, sendo-lhe facultado ingres-
sar com o pedido de parcelamento do débito, em até 40 (quarenta)
parcelas iguais, mensais e consecutivas, não podendo a parcela ser
inferior a 1 (um) VRM.

§ 1º   O usuário proprietário ou possuidor, devidamente do-
cumentado, deverá requerer o parcelamento previsto no caput do
artigo 3º, impreterivelmente até 10 (dez) dias contados da data do
recebimento da notificação, e caso entenda que os valores lança-
dos são incorretos ou indevidos, poderá, no mesmo prazo, reque-
rer junto ao órgão competente a revisão do valor, ficando para tan-
to suspenso o protesto referido no caput do art. 6º. 

§ 2º  Os requerimentos de parcelamento administrativo dos
débitos, abrangendo aqueles reclamados em qualquer fase de
tramitação administrativa ou judicial, deverão ser protocolados junto
ao DAEMASA, no prazo referido no parágrafo anterior com a indi-
cação do número de parcelas desejadas. 

 § 3º  O parcelamento poderá ser realizado de forma parcial,
desde que seja a dívida mais antiga, permanecendo o contribuinte
inadimplente para os demais períodos.

Art. 4º  O Diretor do DAEMASA poderá delegar competência
aos Procuradores Jurídicos, para deferir ou indeferir o requerimen-
to de parcelamento apresentado pelo usuário dando ciência ao
Requerente.

Art. 5º  Os débitos parcelados, quando não pagos nas datas
dos respectivos vencimentos, serão acrescidos de juros de mora de
1% (um por cento) ao mês.

Art. 6º  O atraso superior a 90 (noventa) dias no pagamento
do boleto de cobrança bancária, ou aquele representativo das pres-
tações, objeto dos parcelamentos formalizados, poderão ensejar
protesto extrajudicial do débito, que não poderá ser inferior ao valor
de 1 (um) VRM.

Parágrafo Único  - Ocorrendo o protesto e perdurando o
inadimplemento, o usuário perderá os benefícios do parcelamen-
to concedidos por esta Lei, hipótese em que se exigirá o recolhi-
mento imediato do saldo remanescente, de uma só vez, acrescido
dos valores que haviam sido dispensados, devidamente atualiza-
dos, e com a aplicação dos acréscimos moratórios previstos na le-
gislação. 

Art. 7º   Para a realização da cobrança bancária e do encami-
nhamento do débito para protesto extrajudicial, será contratado

os serviços de instituição bancária oficial. 

Art. 8º  O rito do Processo Tributário Administrativo - PTA, pre-
visto no Código Tributário do Município, Lei Complementar nº 
2.354/1998, será adotado pelo DAEMASA, naquilo em que for per-
tinente. 

§ 1º  A Certidão de Dívida Ativa independentemente do pro-
testo constitui título hábil a instrumentalizar a Ação Executiva. 

§ 2º  Os documentos que deverão fazer parte integrante do
PTA, são, dentre outros, o Aviso-Recibo de Dívida Ativa (Cobrança
Amigável), a Certidão de Inscrição em Dívida Ativa, a Notificação de
Inscrição em Dívida Ativa e o Termo de Compromisso e Parcela-
mento de Débito. 

§ 3º O parcelamento que tiver como objeto créditos cuja co-
brança esteja na via judicial, o acordo somente considerar-se-á
celebrado se o contribuinte efetuar o pagamento integral das cus-
tas processuais, honorários advocatícios e demais despesas com o
processo, bem como celebrar termo de acordo, que será juntado
cópia ao processo judicial, que será sobrestado até a complemen-
tação do pagamento.

§ 4º O parcelamento decorrente de dívida já ajuizada, a falta
de pagamento de 03 (três) parcelas sucessivas, ou não, suspenderá
o parcelamento, acarretando o vencimento das parcelas remanes-
centes.

Art. 9º Serão admitidos no máximo 2 (dois) reparcelamentos
dos débitos constantes de parcelamentos de dívidas ativas já par-
celadas e não pagas, ajuizadas ou não, podendo ser incluídos no-
vos débitos vencidos e inscritos em dívida ativa.

§ 1º A formalização do pedido de parcelamento previsto neste
artigo deverá ser feita mediante requerimento.

§2º Fica condicionado ao reparcelamento o recolhimento da
1ª (primeira) parcela à vista no ato da formalização, em valor cor-
respondente a:

I – Em caso de primeiro reparcelamento, a 30% (trinta por
cento) do total dos débitos consolidados em aberto, apurados até a
data do efetivo reparcelamento, podendo reparcelar o restante do
montante da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, obedecendo
ao valor mínimo de cada parcela, conforme art. 3º;

II – Em caso de segunda e última vez de reparcelamento, a
50% (cinquenta por cento) do total dos débitos consolidados em
aberto, apurados até a data do efetivo reparcelamento, podendo
reparcelar o restante do montante da dívida em até 24 (vinte e
quatro) parcelas, obedecendo ao valor mínimo de cada parcela,
conforme art. 3º;

Art. 10 Quando o parcelamento tiver como objeto dívidas não
cobrada judicialmente, e não forem pagas 03 (três) parcelas, conse-
cutivas ou não, na data do vencimento, será providenciado o retor-
no do débito à divida ativa, ou a imediata inscrição na dívida ativa,
caso se trate de valores ainda não inscritos, e a imediata execução
judicial, não sendo permitido novo parcelamento do débito em
questão.

Art. 11  O Poder Executivo poderá baixar os atos regulamen-
tares que se fizerem necessários à implementação desta Lei. 

Art. 12  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revoga-se as disposições em contrário, em especial as Leis n. 2.337/
1998; 2.442/2001 e 2.483/2001.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 27 de novembro de 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

Secretaria Geral/2017
Autoria do Vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha

LEI No.  3.449 de 27 de novembro de 2017.

AUTORIZA O CHEFE DO EXECUTIVO A PATROCINAR CUR-
SO DE PRIMEIROS SOCORROS A PROFISSIONAIS DA EDUCA-
ÇÃO E DO ESPORTE.

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

Art. 1º. Fica autorizado o Chefe do Executivo a patrocinar
curso de primeiros socorros a todos os professores, diretores,
pajens e demais servidores públicos do Departamento de
Educação e Departamento de Esportes.

Art. 2°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 27 de novembro de 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

Secretaria Geral/2017

Autoria do Vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha

LEI No.  3.450 de 27 de novembro de 2017.

DENOMINA “FERNANDO GIUSTI” A ATUAL RUA 16 DO
JARDIM BELA VISTA.

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

Art. 1º. Fica denominada “Rua Fernando Giusti” a atual
Rua 16 do Jardim Bela Vista, nesta cidade.

Art. 2°. A Prefeitura Municipal promoverá as alterações
cadastrais necessárias para a execução desta lei, bem como
proceder à colocação de placa na via.

Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 27 de novembro de

2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL
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Secretaria Geral/2017
Autoria do Vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha

LEI No.  3.453 de 27 de novembro de 2017.

DENOMINA “JOÃO BATISTA FERNANDES (JOÃO 12)” A PON-
TE DA ALAMEDA GANYMÉDES JOSÉ SANTOS DE OLIVEIRA QUE
LIGA A RUA PADRE SANTANA (CENTRO) À RUA ANTONIO MAR-
QUES DA LUZ (BAIRRO SÃO JOÃO).

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

Art. 1º. Fica denominada “João Batista Fernandes (João 12)
” a ponte da Alameda Ganymédes José Santos de Oliveira que
liga a Rua Padre Santana (Centro) à Rua Antonio Marques da Luz
(Bairro São João).

Art. 2°. A Prefeitura Municipal tomará todas as providências
para a colocação de placas indicativas da denominação, alteração
de cadastro e outras providências que forem necessárias para a
consecução desta lei.

Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 27 de novembro de 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

Secretaria Geral/2017

LEI No.  3.452 de 27 de novembro de 2017.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE
CASA BRANCA PARA O EXERCÍCIO DE 2018.

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

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Casa Branca,
para o exercício financeiro de 2018, estima a Receita e Fixa a
Despesa em R$85.000.000,00 (Oitenta e Cinco Milhões Reais), dis-
criminados pelos anexos integrantes desta Lei.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação
dos tributos, rendas ou receitas correntes e de capital, na for-
ma da legislação em vigor e das especificações constantes do
anexo integrante desta Lei, com o seguinte desdobramento:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Receitas Correntes R$   94.577.000,00
Receita Tributária R$   18.181.000,00
Receitas de Contribuições R$     1.300.000,00
Receita Patrimonial R$        572.000,00
Receita de Serviços R$     4.420.000,00
Transferências Correntes R$   69.114.000,00
Outras Receitas Correntes R$        990.000,00

Receitas de Capital R$        445.000,00
Alienação de Bens  R$          55.000,00
Transferências de Capital  R$        390.000,00
Deduções da Receita Corrente R$   10.022.000,00

TOTAL DA RECEITA R$   85.000.000,00

Art. 3º - A Despesa da Administração Direta será realizada se-
gundo a discriminação dos quadros Programa de Trabalho e
Natureza da Despesa, integrantes desta Lei, em seu respectivo
orçamento aprovado por Decreto Executivo.

1 – POR FUNÇÕES DO GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
01 – Legislativa  R$   2.400.000,00
04 – Administração  R$ 17.416.000,00
08 – Assistência Social R$   3.045.000,00
10 – Saúde  R$ 19.093.000,00
12 – Educação R$ 23.656.000,00
13 – Cultura R$   1.187.000,00
15 – Urbanismo R$ 10.032.000,00
16 – Habitação R$          1.000,00
17 – Saneamento R$   4.175.000,00
20 – Agricultura R$      485.000,00
26 – Transporte  R$      985.000,00
27 – Desporto e Lazer  R$   1.070.000,00
28 – Encargos Especiais R$   1.450.000,00
99 – Reserva de Contingência R$          5.000,00

TOTAL R$ 85.000.000,00

2 – POR SUBFUNÇÕES

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

031 – Ação Legislativa R$   2.400.000,00
122 – Administração Geral R$ 12.091.000,00
123 – Administração Financeira  R$   5.022.000,00
241 – Assistência ao Idoso  R$      130.000,00
243 – Assistência à Criança/
            Adolescente                    R$     173.000,00
244 – Assistência Comunitária R$   3.045.000,00
301 – Atenção Básica R$ 19.093.000,00
306 – Alimentação e Nutrição R$   1.600.000,00
361 – Ensino Fundamental  R$   8.275.000,00
362 – Ensino Médio  R$      148.000,00
364 – Ensino Superior  R$      113.000,00
365 – Educação Infantil R$ 13.285.000,00
366 – Educação de Jovens e Adultos R$          5.000,00
367 – Educação Especial R$      230.000,00
392 – Difusão Cultural R$   1.187.000,00
451 – Infraestrutura Urbana R$        32.000,00
452 – Serviços Urbanos R$ 10.000.000,00
482 – Habitação Urbana R$          1.000,00
512 – Saneamento Básico Urbano R$   4.175.000,00
606 – Extensão Rural R$      485.000,00
782 – Transporte Rodoviário R$      985.000,00
812 – Desporto Comunitário R$   1.070.000,00
843 – Serviço da Dívida Interna R$      600.000,00
846 – Outros Encargos Especiais R$      850.000,00
999 – Reserva de Contingência R$          5.000,00

TOTAL  R$ 85.000.000,00

3 – POR CATEGORIA ECONÔMICA

ADIMINISTRAÇÃO DIRETA
DESPESAS CORRENTES R$ 82.104.000,00
DESPESAS DE CAPITAL R$   2.891.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$          5.000,00

TOTAL R$ 85.000.000,00

4 – POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
02 – EXECUTIVO R$ 82.600.000,00
03 – LEGISLATIVO R$   2.400.000,00

TOTAL R$ 85.000.000,00

Art. 4º - Ficam os Poderes Legislativo e Executivo autorizado à
abertura de Créditos Suplementares até o limite de 5% (cinco
por cento) do Orçamento aprovado, nos termos do Artigo 7º da
Lei 4.320/1964.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações
de crédito por antecipação de Receita até o limite de 10% da
Receita estimada nos termos da legislação em vigor.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro
de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 27 de novembro de
2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

Secretaria Geral/2017
Autoria do Vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha

LEI No.  3.451 de 27 de novembro de 2017.

DENOMINA “GERALDO FRANCISCHETT” A ATUAL RUA
14 DO JARDIM BELA VISTA.

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

Art. 1º. Fica denominada “Rua Geraldo Francischett” a
atual Rua 14 do Jardim Bela Vista, nesta cidade.

Art. 2°. A Prefeitura Municipal promoverá as alterações
cadastrais necessárias para a execução desta lei, bem como
proceder à colocação de placa na via.

Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 27 de novembro de 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL
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Secretaria Geral/2017
Autoria do Vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha

LEI No.  3.455 de 27 de novembro de 2017.

OBRIGA A EXECUÇÃO DO HINO DE CASA BRANCA EM TO-
DOS OS EVENTOS PÚBLICOS E PARTICULARES DE CARÁTER CÍ-
VICO, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CASA BRANCA, ESTADO
DE SÃO PAULO.

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

Art. 1º. Torna obrigatória a execução do Hino de Casa Bran-
ca em todos os eventos públicos e particulares, de caráter cívico,
realizados no âmbito do município de Casa Branca.

Art. 2°. Para o cumprimento da presente lei deverão ser
notificados todos os locais que realizem eventos dessa natureza.

Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 27 de novembro de
2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

Secretaria Geral/2017
Autoria do Vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha

LEI No.  3.454 de 27 de novembro de 2017.

DENOMINA “MANUELA EUGÊNIO GABRIEL – DONA
MANU” A PONTE DA ALAMEDA GANYMÉDES JOSÉ SANTOS
DE OLIVEIRA QUE LIGA A RUA SETE DE SETEMBRO (CENTRO)
À RUA DOS FRANCISCHETTI (JARDIM MACAÚBA).

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

Art. 1º. Fica denominada “Manuela Eugênio Gabriel –
Dona Manu” a ponte da Alameda Ganymédes José Santos de
Oliveira que liga a Rua Sete de Setembro (Centro) à Rua dos
Francischetti (Jardim Macaúba).

Art. 2°. A Prefeitura Municipal tomará todas as providên-
cias para a colocação de placas indicativas da denominação,
alteração de cadastro e outras providências que forem neces-
sárias para a consecução desta lei.

Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 27 de novembro de

2017.
MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA

PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

Secretaria Geral/2017
Autoria do Vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha

LEI No.  3.456 de 27 de novembro de 2017.

INSTITUI O DIA MUNICIPAL DA REFORMA PROTESTAN-
TE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º. Fica instituído o “Dia Municipal da Reforma Pro-
testante”, a ser comemorado anualmente no dia 31 de outu-
bro.

Art. 2°. O “Dia Municipal da Reforma Protestante” passa a
integrar o calendário oficial de eventos turísticos, culturais e
desportivos do município de Casa Branca.

Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 27 de novembro de

2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

Secretaria Geral/2017

Autoria do Vereador Rogério Mendes

LEI No.  3.457 de 27 de novembro de 2017.

DENOMINA “PROFESSORA OSNILDA DE PAIVA AGA” O
CENTRO DE SAÚDE DE CASA BRANCA.

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

Art. 1º. Fica denominado “Professora Osnilda de Paiva Aga”
o Centro de Saúde de Casa Branca.

Art. 2°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Casa Branca,

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 27 de novembro de
2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

Secretaria Geral/2017
Autoria do Vereador Rubens Antonio Scapin

LEI No.  3.458 de 27 de novembro de 2017.
DISPÕE SOBRE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO CON-

TRA INCÊNDIOS FLORESTAIS.
A Câmara Municipal de Casa Branca aprova e o Prefeito

Municipal sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Chefe do Executivo autorizado a, em conjun-

to com os departamentos municipais competentes, promover
campanha de conscientização contra os incêndios florestais.

Art. 2°. Para consecução desta lei, a Prefeitura Municipal
pode abrir cooperação com a Estação Experimental de Casa
Branca, superintendências estaduais do IBMA, comunidade,
professores e diretores escolares e Centro Nacional de Preven-
ção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo).

Art. 3°. A campanha deve ser levada às escolas municipais
e à comunidade como um todo, através dos meios disponíveis.

Art. 4°. Esta lei deve ser regulamentada por decreto pelo
Prefeito Municipal.

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

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 27 de novembro de
2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

Secretaria Geral/2017
Autoria do Vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha

LEI No.  3.459 de 27 de novembro de 2017.
DENOMINA “BENEDITO DANDALO PICCOLO” A PONTE DA

RUA SÃO BENTO QUE DEMANDA AO JARDIM MACAÚBA.

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

Art. 1º. Fica denominada “Benedito Dandalo Piccolo” a
ponte da Rua São Bento que demanda ao Jardim Macaúba.

Art. 2°. A Prefeitura Municipal tomará todas as providênci-
as para a colocação de placas indicativas da denominação, alte-
ração de cadastro e outras providências que forem necessárias
para a consecução desta lei.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 27 de novembro de
2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL
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Secretaria Geral/2017
Anteprojeto no. 19/2017 de autoria do Vereador Rubens

Antonio Scapin

LEI No.  3.460 de 27 de novembro de 2017.

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE DISPONIBILIZAR
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO ATÉ A DIVISA DA CALÇADA E
MUROS DOS IMÓVEIS ANTES DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS
PÚBLICAS EM NOVOS LOTEAMENTOS.

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

Art. 1º. Os novos loteamentos a serem construídos deve-
rão disponibilizar, antes da pavimentação, ligação de água e
esgoto até a divisa dos terrenos.

Art. 2°. Antes da pavimentação das vias já existentes, ain-
da não providas dessa benfeitoria, deverá ser disponibilizado
o serviço previsto no artigo 1° desta lei.

Parágrafo único. Nas vias onde será realizado o recape
ou substituição da pavimentação, serão observados os dispo-
sitivos contidos nesta lei.

Art. 3°. Os loteamentos em andamento deverão ser noti-
ficados, através de seus proprietários, para que aditem seus
projetos para cumprimento do disposto nesta lei.

Art. 4°. Os proprietários de imóveis abrangidos pelo arti-
go 2° deverão ser notificados pela Prefeitura Municipal para
que recolham a taxa para ligação de água e esgoto no prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de penalização pela Administra-
ção e inscrição do débito na dívida ativa.

Anteprojeto no. 19/2017 de autoria do Vereador Rubens
Antonio Scapin

Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições contrárias.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 27 de novembro de
2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

Secretaria Geral/2017
Autoria do Vereador José Anderson Pereira dos Santos (JOTA)

LEI No.  3.461 de 27 de novembro de 2017.

AUTORIZA O EXECUTIVO A INSTITUIR CAMPANHA DE IN-
CENTIVO À PRODUÇÃO DE POLPA DE FRUTAS POR PEQUE-
NOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO.

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

Art.1º. O Chefe do Poder Executivo fica autorizado a ins-
tituir a campanha de incentivo à produção de polpa de frutas
e legumes por pequenos produtores rurais do município.

Parágrafo Único – Para os fins desta Lei, entende-se
como pequeno produtor rural o proprietário de faixa de terra
cultivável, situado na zona rural.

Art.2º. Através da campanha, os produtores obterão
mudas de frutas e sementes das espécies mais indicadas para
o cultivo na região de Casa Branca.

Art.3º. A polpa de fruta ou legumes adquiridos pela mu-
nicipalidade através da campanha será destinada à comple-
mentação da merenda escolar servida nos centros de educa-
ção infantil e nos estabelecimentos da rede pública municipal
de ensino.

Art.4º. Os produtores rurais interessados em participar
da campanha deverão inscrever-se na Secretaria da Agricul-
tura do Município.

Art.5º. O Chefe do Executivo Municipal regulamentará a
presente Lei em forma de Decreto.

Autoria do Vereador José Anderson Pereira dos Santos
(JOTA)

Art.6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 Prefeitura Municipal de Casa Branca, 27 de novembro
de 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

Secretaria Geral/2017

Autoria do Vereador José Anderson Pereira dos Santos
(JOTA)

LEI No.  3.462 de 27 de novembro de 2017.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A INSTI-
TUIR A CAMPANHA “NASCE UMA CRIANÇA, PLANTA-SE UMA
ÁRVORE” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, no
Município de Casa Branca, a Campanha Nasce uma Criança,
Planta-se uma Árvore, sendo que o município fica autorizado
a fornecer, gratuitamente, uma muda de árvore, frutífera ou
não, oriunda do horto municipal, a cada nascimento em ma-
ternidade localizada no Município, cujos pais residam em Casa
Branca.

§ 1º. A muda de árvore fornecida, conforme o disposto no
caput deste artigo, e observada a disponibilidade do Poder
Executivo, será entregue aos pais, adotantes ou responsáveis
da criança, em até 60 (sessenta) dias após o seu nascimento.

§ 2º. A muda de árvore será plantada em local apropria-
do e escolhido pelos pais, adotantes ou responsáveis da crian-
ça, observadas as regras próprias de urbanismo, constantes
na legislação vigente, ou sugerido pelo órgão competente do
Poder Executivo.

§ 3º. Cada criança participante do plantio de muda pode-
rá receber um certificado com o termo de adoção de árvore
plantada ou uma carteirinha denominada Amigo Protetor da
Natureza.

§ 4º. O Poder Executivo, através dos setores competen-
tes, poderá realizar ampla divulgação desta campanha, inclu-
sive com panfletagem, que poderá ser distribuída pelas uni-
dades públicas de atendimento à saúde, em especial as ma-
ternidades existentes no Município.

Autoria do Vereador José Anderson Pereira dos Santos
(JOTA)

Art. 2º. Os Poderes constituídos no Município poderão
solicitar, mensalmente, nos Cartórios de Registro Civil da Co-
marca, listagem dos nascimentos ocorridos, a fim de possibi-
litar o cumprimento da Lei.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 27 de novembro de
2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL
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Secretaria Geral/2017
Autoria do Vereador José Anderson Pereira dos Santos

(JOTA)

LEI No.  3.463 de 27 de novembro de 2017.

CRIA O CAMPEONATO EDUCATIVO DE PIPAS E DÁ OU-
TRAS

PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º. Cria o campeonato de pipas no município de Casa
Branca.

Art. 2º. Todos poderão participar, crianças, adolescentes
e adultos, mas deverão realizar a inscrição no Departamento
de Esportes na primeira semana do mês que for realizado o
campeonato.

Art. 3º. O Campeonato será realizado sempre no mês de
julho, pois nesse mês as escolas estão de férias

Art. 4º. O Local a ser realizado o campeonato vai ser deci-
dido pelo Departamento de Esportes.

Art. 5º. A classificação será os cincos primeiros participan-
tes.

Art. 6º. A Premiação será para aquele que for mais criati-
vo na sua pipa e ter conhecimento de como soltar pipa.

Art. 7º. Serão cinco prêmios que vão ser decididos no dia
do campeonato com ajuda do comércio da cidade que estará
apoiando o campeonato.

Art. 8º. Será formada a Bancada por cinco jurados que
iram decidir a classificação

Autoria do Vereador José Anderson Pereira dos Santos
(JOTA)

Art. 9º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.

 Prefeitura Municipal de Casa Branca, 27 de novembro
de 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

Secretaria Geral/2017
Autoria do Vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha

LEI No.  3.464 de 27 de novembro de 2017.
DENOMINA “SEBASTIÃO NARCISO PASSARELLI” O PONTO

DE TÁXI LOCALIZADO NA PRAÇA DR. BARRETO, EM CASA BRAN-
CA – SP.

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

Art. 1º. Passa a denominar-se “Sebastião Narciso Passare-
lli” o ponto de táxi localizado na Praça Dr. Barreto, em Casa Branca
– SP.

Art. 2°. A Prefeitura Municipal tomará todas as providênci-
as para a colocação de placas indicativas da denominação, alte-
ração de cadastro e outras providências que forem necessárias
para a consecução desta lei.

Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 27 de novembro de 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

Secretaria Geral/2017
 Autoria do Vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha

LEI No.  3.465 de 27 de novembro de 2017.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CRIAR UM BANCO DE

DADOS PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS NO MU-
NICÍPIO DE CASA BRANCA.

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

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado através da Asses-
soria de Políticas para Pessoa Deficiente a criar um banco de da-
dos para pessoas portadoras de deficiência no município de Casa
Branca.

Art. 2°. O banco de dados tem por finalidade a criação de um
banco de vagas para pessoas com deficiência de acordo com suas
qualificações, de forma a auxiliar as empresas do município a
cumprir as determinações da Lei 7.853/89, bem como a inscrição
dos portadores de deficiência.

Art. 3°. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 90 dias, contados a partir de sua publicação.

Art. 4°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. E fica autorizado o Chefe
do Executivo aplicá-la através de lei ou decreto.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 27 de novembro de 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

Secretaria Geral/2017
Autoria do Vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha

LEI No.  3.466 de 27 de novembro de 2017.
TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO NAS ACADEMIAS DE GI-

NÁSTICA, CENTROS ESPORTIVOS E ESTABELECIMENTOS SIMI-
LARES, DE CARTAZES COM ADVERTÊNCIA SOBRE AS CONSEQU-
ÊNCIAS DO USO DE ESTERÓIDES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º. Fica obrigatória a afixação nas academias de ginásti-
ca, centros esportivos e estabelecimentos similares, de cartazes
com advertência sobre as consequências do uso de esteroides.

Parágrafo único. Os cartazes devem contar os dizeres: “o uso
de esteroides prejudica o sistema cardiovascular, causa lesões nos
rins e fígado, degrada a atividade cerebral, aumenta o risco de
câncer e pode provocar dependência”.

Art. 2°. As campanhas de combate ao uso de drogas, por-
ventura promovidas pelo Departamento Municipal de Saúde,
incluirão a divulgação sobre os prejuízos dos esteroides e o que
eles podem causar à saúde.

Art. 3°. O Prefeito Municipal regulamentará esta lei no prazo
de 90 (noventa) dias após sua publicação.

Art. 4°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 27 de novembro de 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

Secretaria Geral/2017
Autoria do Vereador Rogério Mendes

LEI No.  3.467 de 27 de novembro de 2017.
INSTITUI O DIA MUNICIPAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA.
A Câmara Municipal de Casa Branca aprova e o Prefeito

Municipal sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica instituído o Dia Municipal da Consciência Negra

em 20 de novembro de cada ano, na cidade de Casa Branca,
em consonância com a data cívica que é comemorada em todo
o Brasil.

Art. 2°. O Prefeito Municipal estabelecerá a composição e
proverá os membros do Conselho Municipal de Participação e
Desenvolvimento da Comunidade Negra de Casa Branca, que
terá o apoio institucional necessário para desenvolver anual-
mente as atividades alusivas à data em todo o município.

Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 27 de novembro de 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL
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Secretaria Geral/2017
Autoria do Vereador Rogério Mendes

LEI No.  3.468 de 27 de novembro de 2017.
DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DOS ESTABELECI-

MENTOS COMERCIAIS, HOTÉIS, MOTÉIS, CASAS NOTURNAS
E SIMILARES A ANEXAR EM LOCAL VISÍVEL SOBRE OS CRI-
MES PRATICADOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E
SUAS PENAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º. Fica obrigatório aos estabelecimentos comerciais,
hotéis, motéis, casas noturnas e similares a anexar aviso por
escrito e em local visível dos crimes cometidos contra crianças
e adolescentes, bem como as penalidades previstas.

Art. 2°. Os estabelecimentos comerciais, hotéis, motéis,
casas noturnas e similares deverão exigir em sua recepção,
em local visível, placa de 60 cm x 70 cm contendo os dizeres:

“Submeter criança e adolescente à prostituição ou à ex-
ploração sexual é crime e dá cadeia de até 10 anos”.

Art. 3°. O descumprimento desta lei sujeita o infrator às
seguintes penalidades:

I – advertência;
II – multa de 10 salários mínimos, se reincidente;
III – interdição do estabelecimento.
Art. 4°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 27 de novembro de

2017.
MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA

PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

Secretaria Geral/2017
Autoria dos Vereadores Rogério Mendes e Enivaldo Willian

da Silva (Minhoka)

LEI No.  3.469 de 27 de novembro de 2017.
DISPÕE SOBRE A OFICIALIZAÇÃO DO EVENTO “PARADA

DE NATAL” NO MUNICÍPIO DE CASA BRANCA.
A Câmara Municipal de Casa Branca aprova e o Prefeito

Municipal sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica oficializada e inserida no calendário de even-

tos do município de Casa Branca o evento denominado PARA-
DA DE NATAL, organizado anualmente por ocasião das festi-
vidades natalinas pelo Grupo de Amigos Corrente do Bem.

Art. 2°. Caberá à Prefeitura Municipal, através dos depar-
tamentos de Cultura e Turismo, colaborar com a organização
do evento, proporcionando condições adequadas à sua reali-
zação para alcançar os objetivos propostos.

Parágrafo único. A colaboração da Administração Pública
municipal poderá se dar através de auxílio material, pecuniá-
rio ou organizacional, a critério dos responsáveis pela organi-
zação e de conformidade com as condições da municipalida-
de.

Art. 3°. A Prefeitura Municipal cuidará também da divul-
gação da PARADA DE NATAL em todos os meios de comunica-
ção disponíveis no município, objetivando tornar o evento uma
realização que atinja todas as camadas da população, atrain-
do também visitantes da região, o que contribuirá para a
movimentação do comércio casa-branquense em geral.

Art. 4°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 27 de novembro de

2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

Secretaria Geral/2017
Autoria do Vereador José Cláudio Martins dos Reis (Jacaré)

LEI No.  3.470 de 27 de novembro de 2017.

DISPÕE SOBRE IMPLANTAÇÃO DE FEIRA FAMILIAR NO
MUNICÍPIO DE CASA BRANCA.

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

Art. 1º. Fica autorizado o Executivo Municipal a implan-
tar no município local apropriado para feira familiar, onde
pequenos e médios agricultores e outros possam vender seus
produtos direto aos consumidores.

Parágrafo único. A feira familiar poderá ser realizada em
determinada via pública (rua ou avenida) do município, que
será interditada durante sua realização para esse fim.

Art. 2°. A Prefeitura Municipal deverá fazer o cadastro dos
feirantes através do departamento competente.

Art. 3°. A Prefeitura instalará lixeiras identificadas no
percurso da feira, para que os feirantes e consumidores de-
positem lixo e descartes dos produtos.

Art. 4°. Após a realização da feira, a Prefeitura Municipal
deverá lavar totalmente a via pública utilizada, livrando-se de
qualquer detrito.

Art. 5°. As despesas com a execução do projeto deverão
constar da previsão orçamentária do município, devidamen-
te aprovada pelo Legislativo.

Art. 6°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 27 de novembro de

2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL
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Secretaria Geral/2017

LEI No.  3.471 de 27 de novembro de 2017.

INSTITUI O CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚ-
BLICA – COMSEP, ESTABELECE SUA COMPETÊNCIA, PRINCÍPI-
OS E DIRETRIZES PARA O SEU FUNCIONAMENTO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1° - Fica criado, consoante dispõe a Lei Orgânica
do Município, o Conselho Municipal de Segurança Pública –
COMSEP, ao qual incumbirá, em âmbito municipal e sem pre-
juízo das atribuições legais dos demais órgãos competentes,
elaborar as diretrizes de execução de uma política municipal
de segurança pública, de combate à criminalidade e preven-
ção à violência.

Art. 2° - Compete ainda, ao Conselho Municipal de Se-
gurança Pública:

I – Avaliar, acompanhar ou, ainda, propor a sua modi-
ficação e adaptação às necessidades da comunidade, das ações,
programas, projetos e planos relacionados à segurança pú-
blica no município, ao enfrentamento da criminalidade e à pre-
venção da violência no município, zelando sempre pelo res-
peito aos direitos humanos e pela eficiência do serviço públi-
co, principalmente no que se refere à proteção do cidadão e
da sociedade.

II – Apontar às autoridades responsáveis as prioridades
do município na área de segurança pública, conforme as dire-
trizes anteriormente traçadas para a execução da política mu-
nicipal de segurança pública.

III – Zelar pelo bom relacionamento da comunidade
com as forças policiais e demais órgãos, direta ou indiretamen-
te, envolvidos com a temática da segurança pública, crimina-

lidade e violência, promovendo, sempre que possível, campa-
nhas de conscientização e educação, de forma a estreitar la-
ços e promover a cooperação da comunidade com a seguran-
ça pública, como um todo.

IV – Celebrar convênios, ou promover a sua celebração,
entre o poder público e as entidades civis, organizações não
governamentais ou empresas privadas, que possam contribuir
de qualquer forma, inclusive, financeiramente, para a imple-
mentação da política de segurança pública do município.

V – Fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à área
da segurança pública no município, zelando pelos Princípios
da Eficiência, Moralidade, Publicidade e Impessoalidade no
seu gerenciamento e prestação do serviço público.

VI – Elaborar relatório semestral acerca da atuação do
COMSEP, dados estatísticos, resultados e metas a serem cum-
pridas no semestre seguinte, prestando contas à população
do município da gestão, atuação e recursos, inclusive os de
âmbito interno do Conselho.

Art. 3° - O Conselho Municipal de Segurança Pública –
COMSEP, possui a seguinte composição:

I –  um representante do Executivo na área da Saúde Mental;

II – um representante do Executivo na área do Serviço Social

III – um representante do Conselho Tutelar;

IV –  um representante da Polícia Civil;

V – um representante de Escola Estadual;

VI – um representante do Conselho Municipal de Educação;

VII – um representante da Policia Militar

VIII – cinco representantes da Sociedade Civil Organizada;

§ 1° - Cada representante possuirá um Suplente, com
direito a voto, no caso de ausência ou impedimento do Titular;

§ 2° - Os Conselheiros e Suplentes serão nomeados pelo
Prefeito Municipal, para o mandato de 02 (dois) anos, poden-
do ser reconduzidos uma vez, respeitadas as indicações dos

Secretaria Geral/2017

Anteprojeto de Lei no. 18/2017 Autoria do Vereador
Marcelo Galante Lopes da Cunha

LEI No.  3.472 de 27 de novembro de 2017.

DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE CAMPANHA ALERTAN-
DO SOBRE OS PERIGOS DO USO EXCESSIVO DE SAL E PRO-

órgãos a que representam;

 § 3° - O exercício da função de Conselheiro não será
remunerado, porém, a função será considerada de relevante
serviço público, concedendo-lhe ao final do mandato, diplo-
ma de benfeitor da segurança pública no município de Casa
Branca /SP;

§4° - Os representantes de órgãos subordinados à Se-
cretaria de Segurança Pública não poderão exercer a função
de Coordenador do Conselho Municipal de Segurança Públi-
ca.

Art. 4° - O COMSEP reunir-se-á, no mínimo, uma vez a
cada dois meses, em caráter ordinário, ficando a realização
das sessões extraordinárias em função da ocorrência de fatos
relevantes, por convocação da coordenação do Conselho ou
por manifestação da maioria absoluta de seus membros.

Parágrafo único – As reuniões serão públicas, abertas
à comunidade, que terá direito à voz, em local de fácil acesso,
previamente determinado;

Art. 5° - O COMSEP elaborará o seu Regimento Interno
no prazo de 90 dias, a contar da data da primeira sessão ordi-
nária.

Art. 6° - O COMSEP não está subordinado a qualquer
órgão, mas poderá, para fins de assessoramento e suporte ad-
ministrativo, funcionar em qualquer um dos que o compõem
ou com outro suporte e local, desde que aprovado em sessão
plenária, especialmente respeitados os presentes dispositivos
legais.

Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publica-
ção.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 27 de novembro de 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

MOVENDO SEU CONSUMO CONSCIENTE, NO ÂMBITO DA AD-
MINISTRAÇÃO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º. Fica autorizado o Chefe do Executivo a, em conjun-
to com os departamentos municipais competentes, promover
campanha junto à população e escolas alertando sobre os peri-
gos do uso excessivo de sal e incentivando seu consumo consci-
ente.

Art. 2°. A campanha deve atingir todas as faixas etárias,
utilizando-se a Prefeitura Municipal de todos os meios de co-
municação e profissionais da área da Saúde, bem como profes-
sores da Rede Municipal de Ensino, sendo realizada ao menos

semestralmente.

Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 27 de novembro de
2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL
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Secretaria Geral/2017
Anteprojeto de Lei no. 21/2017 Autoria do vereador Eni-

valdo Willian da Silva (Minhoka)

LEI No.  3.473 de 27 de novembro de 2017.

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DO USO DE LÂM-
PADAS DE LED (DIODO EMISSOR DE LUZ) NA REDE DE ILUMI-
NAÇÃO PÚBLICA EM TODOS OS NOVOS LOTEAMENTOS A
SEREM INSTALADOS NO MUNICÍPIO DE CASA BRANCA E SEUS
DISTRITOS.

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

Art. 1º. Fica instituída a obrigatoriedade para que em todos
os novos loteamentos desta cidade e seus distritos, sejam uti-
lizadas lâmpadas de LED (Diodo emissor de luz).

Art. 2°. O Poder Executivo regulamentará a presente lei
no prazo de 60 (sessenta) dias após sua publicação.

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

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 27 de novembro de
2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL
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SECRETARIA GERAL/JURÍDICO/OBRAS

DECRETO NO. 2.467 de 31 de agosto de 2017.

Regulamenta a instalação e o uso de extensão temporária de
passeio público, denominada “parklet”.

Marco César de Paiva Aga, Prefeito do Município de Casa Bran-
ca, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das pela Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A:

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º A instalação e o uso de extensão temporária de passeio
público, denominada parklet, ficam regulamentados nos termos des-
te decreto.

Art. 2º Para fins deste decreto, considera-se parklet a amplia-
ção do passeio público, realizada por meio da implantação de plata-
forma sobre a área antes ocupada pelo leito carroçável da via públi-
ca, equipada com bancos, floreiras, mesas e cadeiras, guarda-sóis,
aparelhos de exercícios físicos, para ciclos ou outros elementos de
mobiliário, com função de recreação ou de manifestações artísticas.

Parágrafo único.   O parklet, assim como os elementos neles
instalados, serão plenamente acessíveis ao público, vedada, em qual-
quer hipótese, a utilização exclusiva por seu mantenedor.

CAPÍTULO II - DO PROCEDIMENTO

Seção I
Dos Proponentes

Art. 3º A instalação, manutenção e remoção do parklet dar-se-
á por iniciativa da Administração Municipal ou por requerimento de
pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado.

Parágrafo único. A instalação de parklet por iniciativa da Ad-
ministração Municipal obedecerá aos requisitos técnicos previstos
neste decreto e na legislação aplicável, devendo ser precedida de
edital que lhe dê publicidade, na forma do § 1° do artigo 6° e seguin-
tes deste decreto.

Seção II
Do Pedido e do Projeto

Art. 4º O pedido de instalação e manutenção de parklet por ini-
ciativa de pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado,
será protocolizado na Prefeitura Municipal.

§ 1º Tratando-se de pessoa física, o pedido deverá ser instruído com:
I - cópia do documento de identidade;
II - cópia da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas -CPF;
III - cópia de comprovante de residência.

§ 2º Tratando-se de pessoa jurídica, o pedido deverá ser instru-
ído com:

I - cópia do registro comercial, certidão simplificada expedida
pela Junta Comercial do Estado ou Cartório de Registro Civil de Pes-
soas Jurídicas, ato constitutivo e alterações subsequentes, lei insti-
tuidora ou decreto de autorização para funcionamento, conforme o
caso;

II - cópia da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
– CNPJ.

Art. 5º O pedido será instruído, ainda, com projeto de instala-
ção que apresente os seguintes elementos:

I – planta inicial do local e fotografias que mostrem a localização
e esboço da instalação, incluindo sua dimensão aproximada, imó-
veis confrontantes, a largura do passeio público existente, a inclina-
ção transversal do passeio, bem como todos os equipamentos e mo-
biliários instalados no passeio nos 20m (vinte metros) de cada lado
do local do parklet proposto;

II – descrição dos tipos de equipamentos que serão alocados,
conforme previsto no artigo 2º deste decreto;

III – descrição do atendimento aos critérios técnicos de instala-
ção, manutenção e retirada do parklet previstos neste decreto e na
legislação aplicável.

§ 1º O projeto de instalação deverá atender às normas técnicas
de acessibilidade, às diretrizes estabelecidas pela Prefeitura Munici-
pal de Casa Branca, bem como aos seguintes requisitos:

I - a instalação não poderá ocupar espaço superior a 2,20m (dois
metros e vinte centímetros) de largura, contados a partir do alinha-
mento das guias, por 10m (dez metros) de comprimento em vagas
paralelas ao alinhamento da calçada, ou de 4,40m (quatro metros e
quarenta centímetros) de largura por 5m (cinco metros) de compri-
mento em vagas perpendiculares ou a 45º (quarenta e cinco graus)
do alinhamento;

II - a instalação não poderá ter qualquer tipo de fixação no solo
maior que 12cm (doze centímetros) ou provocar qualquer tipo de
dano ou alteração no pavimento que não possa ser reparada pelo
responsável pela instalação do parklet;

III - a instalação só poderá ocorrer em local antes destinado ao
estacionamento de veículos, sendo vedada em locais onde haja faixa
exclusiva de ônibus, ciclovias ou ciclo faixas;

IV - o parklet somente poderá ser instalado em via pública com
limite de velocidade de até 50km/h (cinquenta quilômetros por hora)
e com até 8,33% (oito inteiros e trinta e três centésimos por cento) de
inclinação longitudinal;

V - o parklet deverá ter proteção em todas as faces voltadas para
o leito carroçável e somente poderá ser acessado a partir do passeio
público;

VI - o parklet deverá estar devidamente sinalizado, inclusive
com elementos refletivos;

VII - as condições de drenagem e de segurança do local de ins-
talação deverão ser preservadas;

VIII - remoções de interferências poderão ser aceitas e indica-
das, ficando a cargo do responsável pela manutenção, instalação e
retirada do parklet, todos os custos envolvidos em remanejamentos
de equipamentos existentes e sinalizações necessárias.

§ 2º -  O parklet não poderá ser instalado em esquinas e a me-
nos de 15m (quinze metros) do bordo de alinhamento da via trans-
versal, bem como à frente ou de forma a obstruir guias rebaixa-
das, equipamentos de combate a incêndios, rebaixamentos para
acesso de pessoas com deficiência, pontos de parada de ônibus,
pontos de táxi, faixas de travessia de pedestres, nem poderá acar-
retar a supressão de vagas especiais de estacionamento, nos ter-
mos das diretrizes expedidas pela Secretaria Municipal de Trans-
portes – SMT.

§ 3º Será incentivada a associação entre a instalação de park-
lets e equipamentos para o estacionamento de bicicletas do tipo
paraciclo.

Seção III
Da Análise e da Aprovação

Art. 6º Caberá à Prefeitura Municipal averiguar o atendimen-
to ao interesse público, a conveniência do pedido, bem como o aten-
dimento a todos os requisitos estabelecidos neste decreto e na le-
gislação aplicável.

§ 1º No prazo máximo de até 15 (quinze) dias contados do re-
cebimento do pedido, a Prefeitura publicará edital destinado a dar
conhecimento público do pedido, contendo o nome do proponen-
te e o local da implantação, a ser afixado em sua sede e publicado

no Diário Oficial da Cidade e no Portal da Prefeitura do Município
de Casa Branca na Internet.

§ 2º O proponente deverá afixá-lo no local em que se pretende
a instalação do parklet.

§ 3º Será aberto o prazo de 15 (quinze) dias, contados da data
da referida publicação, para eventuais manifestações de interesse
ou de contrariedade em relação à instalação.

§ 4º Na hipótese de manifestação de interesse na instalação de
parklet na mesma área, dentro do prazo estabelecido pelo § 3° deste
artigo, o novo proponente deverá apresentar seu pedido à Prefeitu-
ra, no prazo de até 30 (trinta) dias, atendendo a todos os requisitos
previstos neste decreto, em especial nos seus artigos 4º e 5º.

Art. 7º Expirado o prazo de que trata o § 3º do artigo 6º ou, na
hipótese de manifestação de outros interessados, transcorrido o prazo
de seu § 4°, a Prefeitura apreciará eventuais manifestações recebi-
das e emitirá pronunciamento conclusivo sobre o pedido, mediante
decisão fundamentada do Prefeito Municipal.

§ 1º Eventuais objeções à instalação serão avaliadas pela Prefei-
tura, que poderá consultar os órgãos municipais, estaduais e fede-
rais de trânsito e segurança pública, ou ainda outro órgão ou entida-
de, pública ou privada, no âmbito de suas respectivas atribuições.

§ 2º O pedido de instalação de parklet em área envoltória de
bem tombado dependerá de prévia autorização do órgão responsá-
vel pelo tombamento.

§ 3º Na hipótese de manifestação de outros interessados na ins-
talação do parklet na mesma área, nos termos do § 4° do artigo 6°, a
Prefeitura examinará os pedidos que melhor atenderem ao interes-
se público e se manifestará fundamentadamente por sua rejeição
ou aprovação, cabendo a decisão ao Prefeito.

Art. 8º Cumpridos todos os requisitos previstos neste decreto e
na hipótese de decisão favorável à instalação, a Prefeitura convocará
o interessado para assinar o termo de cooperação para instalação,
manutenção e remoção do parklet.

§ 1º O cooperante ficará autorizado, após a assinatura do termo
de cooperação, a instalar o equipamento.

§ 2º O termo de cooperação terá prazo máximo de 3 (três) anos,
podendo ser renovado, mediante pedido do cooperante ou por ma-
nifestação direta da Prefeitura.

CAPÍTULO III
DAS OBRIGAÇÕES DO MANTENEDOR

Art. 9º   O proponente e mantenedor do parklet será o único
responsável pela realização dos serviços descritos no respectivo ter-
mo de cooperação, bem como por quaisquer danos eventualmente
causados.

Parágrafo único. Os custos financeiros referentes à instalação,
manutenção e remoção do parklet serão de responsabilidade exclu-
siva do mantenedor.

Art. 10. Será permitida a colocação de uma placa com área má-
xima de 0,15m² (quinze decímetros quadrados) para exposição de
mensagem indicativa de cooperação em cada parklet instalado.

§ 1º A placa com mensagem indicativa de cooperação deverá
conter as informações sobre o cooperante e os dados da cooperação
celebrada, assim consideradas, o nome do cooperante, em caso de
pessoa física ou, em caso de pessoa jurídica, sua razão social ou nome
fantasia, sendo admitida a referência a seus produtos, serviços e en-
dereço eletrônico.

§ 2º Em nenhuma hipótese as placas indicativas de cooperação
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serão luminosas.

§ 3º O proponente e mantenedor do parklet deve instalar em
local visível, junto ao acesso do parklet, uma placa com dimensão
mínima de 0,20m (vinte decímetros) por 0,30m (trinta decímetros)
para exposição da seguinte mensagem indicativa: “Este é um espa-
ço público acessível a todos. É vedada, em qualquer hipótese, sua
utilização exclusiva, inclusive por seu mantenedor”.

Art. 11. Na hipótese de qualquer solicitação de intervenção por
parte da Prefeitura, obras na via ou implantação de desvios de trá-
fego, restrição total ou parcial ao estacionamento no lado da via, im-
plantação de faixa exclusiva de ônibus, bem como em qualquer outra
hipótese de interesse público, o mantenedor será notificado pela Pre-
feitura e será responsável pela remoção do equipamento em até 72h
(setenta e duas horas), com a restauração do logradouro público ao
seu estado original.

Parágrafo único. A remoção de que trata o “caput” não gera
qualquer direito à reinstalação, realocação ou indenização ao man-
tenedor.

Art. 12. Em caso de descumprimento do termo de cooperação,
o cooperante será notificado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
comprovar a regularização dos serviços, sob pena de rescisão.

Art. 13. A rescisão do termo de cooperação poderá ser determi-
nada por ato do Prefeito, devidamente justificado, em razão da ino-
bservância das condições de manutenção previstas no termo de co-
operação ou presentes quaisquer outras razões de interesse públi-
co.

Art. 14. O abandono, a desistência ou o descumprimento do termo
de cooperação não dispensa a obrigação de remoção e restauração
do logradouro público ao seu estado original.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15. Caberá ao Departamento Municipal de Obras e Viação
Pública e ao Departamento Municipal de Segurança e Trânsito ex-
pedirem, no âmbito de suas respectivas competências, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias a partir da data de publicação deste de-
creto, diretrizes técnicas necessárias à instalação e manutenção de
parklets no Município de Casa Branca.

Art. 16. Eventuais lacunas serão regulamentadas pelo Depar-
tamento Municipal de Obras e Viação Pública e pelo Departamento
Municipal de Segurança e Trânsito expedirem, no âmbito de suas
respectivas competências.

Art. 17. Este decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 31 de agosto de 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta
Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

A N E X O

DIRETRIZES TÉCNICAS PARA A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
DOS PARKLETS NO MUNICIPIO DE CASA BRANCA – SP

Nos termos do Decreto nº 2.467 de 31 de agosto de 2017, Ca-

pítulo IV – Disposições Finais – Art. 15 e 16 além do previsto no
referido Decreto deverão ser consideradas as seguintes Diretri-
zes:

1. Somente poderá ser instalado Parklet em vias com leito car-
roçável maior ou igual a 8,00m e vias de sentido único de tráfego.

2. A largura dos Parklet não poderá exceder a 15% da largura
do leito carroçável da via.

3. A altura do piso deverá estar nivelada com a calçada.

4. O Parklet instalado não poderá invadir a projeção dos pro-
longamentos laterais dos imóveis vizinhos. A menos que haja auto-
rização expressa do proprietário com firma reconhecida.

5. Os pisos do Parklet e da calçada deverão ser separados por
faixa de piso podotátil com largura de 25cm.

6. As proteções voltadas para o leito carroçável deverão ter al-
tura mínima de 90cm.

7. A instalação do Parklet não poderá impedir o correto escoa-
mento das águas pluviais.

8. O Parklet deverá ser construído em blocos modulares de
modo que possa ser facilmente removido.

9.O mobiliário instalado nos Parklets deverá ser fixo e imóvel,
garantindo a segurança no uso, a facilidade de manutenção e dimi-
nuindo o risco de depredação e furto.

10.Para aprovação junto ao Departamento Municipal de Obras
deverá apresentar:

I. Projeto de Implantação em escala 1:100, nos termos do Capí-
tulo II, Seção II, Art. 5º - I do Decreto nº 2.467 de 31 de agosto de 2017.

II. Projeto Executivo da Execução e Instalação do Parklet.

III.Memorial Descritivo da Execução, Instalação e Descrição dos
equipamentos que serão alocados.

IV. Descrição do atendimento aos critérios técnicos de instala-
ção, manutenção e retirada do Parklet previsto neste Decreto e na
legislação aplicável.

V. ART ou RRT devidamente quitada contemplando o projeto,
execução e instalação.

VI. Todos os documentos deverão ser apresentados em no mí-
nimo 3 vias, todos devidamente assinados pelo(s) proprietário(s) e
responsáveis técnicos.

VII - Os casos de caráter excepcionais serão resolvidos pela
fiscalização da Prefeitura Municipal.

JOSÉ MENEZELLO NETO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS

LAURA CARVALHO TOLEDO
DIRETORA DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO URBANO

V I S T O:

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº. 2.489 de 06 de dezembro   de 2017.

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

CONSIDERANDO que as Festas Natalinas e do Final de
Ano serão comemoradas na segunda-feira;

D E C R E T A: -
Art. 1º. – Fica estabelecido que nos dias 22, 26, 29 de de-

zembro/2017, o expediente nas Repartições Públicas Munici-
pais será até às 12h00 e no dia 02 de janeiro de 2018, fixando
o início do expediente às 12h00, ressalvadas as atividades
essenciais e de interesse público.

Art. 2º. – Revogadas as disposições em contrário, este
Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 06 de dezembro de
2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta
Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

Secretaria Geral/2017

Autoria do Vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha

LEI No.  3.442 de 27 de novembro de 2017.

DISPÕE SOBRE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS DE
SEPULTAMENTO A PESSOAS RECONHECIDAS COMO DE BAI-
XA RENDA.

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

Art. 1º. Fica instituída no município de Casa Branca a isen-
ção do pagamento das taxas de sepultamento para os famili-
ares diretos ou responsáveis (tutor / cuidador) reconhecida-
mente de baixa renda.

Art. 2°. Considerar-se-á pessoa de baixa renda, para fins
desta lei, aquela cuja situação financeira não permita arcar
com as taxas devidas sem prejuízo de seu próprio sustento e/
ou encontre-se em situação de desemprego, bem como faça
parte dos programas sociais dos governos federal, estadual
ou municipal.

Art. 3°. Esta lei poderá ser regulamentada por decreto
municipal.

Art. 3°. Revogadas as disposições contrárias, esta lei en-
tra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 27 de novembro de
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P O R T A R I A Nº.  6.220

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA PREFEITO MUNICIPAL DE CASA
BRANCA, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO E GOZO DE SUAS ATRI-
BUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ART. 81, ITEM   V e VIII   DA   LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E DE CONFORMIDADE COM A LEI NO.
3.293 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2015.

             NOMEIA e dá posse aos novos membros que constitui-
rão o CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO conforme segue: -

I – dois Representantes do Departamento Municipal de Edu-
cação de Casa Branca, sendo um deles o diretor do Departamen-
to Municipal de Educação;

Titular – Ivanilde Moreira
Suplente – Maria Aparecida Vieira de Sousa Menardi
Titular – Isabel Aparecida Mariano Martins
Suplente – Luciana Maria Serrano da Silva

II – dois Representantes de servidores municipais da área
de educação, sendo um representante de ensino fundamental e
outro da educação infantil, ambos indicados por seus pares;

Titular – Maria Ester de Oliveira Silvério Silvestre
Suplente – Ana Rute Costa Virga de Albuquerque
Titular – Daniela Márcia Genari Barbosa
Suplente – Fátima Aparecida de Almeida Brambilla

III – um Representante da Secretaria de Estado da Educação;

 Titular – Maria Paula Basilone de Andrade
Suplente – Ana Cláudia Costa Correa Fructuoso

IV – dois Representantes de pais de alunos da Educação Básica
da Rede Municipal;

Titular – Valdirene Stocco Vieira Nacade
Suplente – Giselle Bonatti
Titular – Raquel Ambrosio Ferreira Rodrigues
Suplente – Mara Cristiane Machado Anicézio

V – um Representante de pais de alunos da Educação Básica da
Rede Estadual de Ensino;

Titular – Simone dos Santos Silva e Silva
Suplente – Cristiani Carvalho Dias

VI – um Representante de alunos (maior de 18 anos) do Ensino
Médio da Rede Estadual de Ensino;

Titular – Gustavo Junqueira dos Santos
Suplente – Kevin Martins de Oliveira Castro 
   
VII – um Representante de Instituições de Ensino Superior, com

sede no município de Casa Branca;

Titular - Elaine de Campos Silveira Dourador
Suplente – Geisa Peral Gimenes Martins

VIII – um Representante de instituições vinculadas aos portadores de
necessidades educativas especiais, com sede no Município;

Titular – Isabel Cristina Leite Escudeiro
Suplente – Thais Aline Arton da Fonseca

IX – um Representante das escolas particulares com sede no
município Casa Branca;

Titular – Maria Aparecida Rodrigues Marcondes do Amaral
Suplente – Cristiane Roberta de Lima Nogueira

X – um Representante dos diretores das unidades escolares
da Rede Municipal de Ensino;

Titular – Ana Maria Thiago Landim
Suplente – Maria Cristina de Paiva

XI – um Representante dos diretores das unidades escolares
da Rede Estadual de Ensino;

Titular – Andréa Valentina Baldan
Suplente – Donizete Aparecido Tater

XII – um Representante da OAB

Titular – Dr. Marcelo José Botelho Viana
Suplente – Dr. Matheus de Rezende Alvarenga

XIII – um Representante de Instituição de Assistência e Prote-
ção à Criança e ao Adolescente.

Titular – Guilherme Martins Contin
Suplente – Márcia Curci

Fica revogada a Portaria no. 6.100 de 21 de março de 2017.
Registre     -     se         e         Publique     -     se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 04 de dezembro de 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL
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