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

Jornalista Responsável:
Andréa Brock - MTB 26.526

Priscila Forgione - Assistente - MTB 44.471

Tiragem: 1.500 exemplares  •  Distribuição Gratuita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2018 - PROCESSO nº 121/2018

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresas para 
fornecimento de água mineral sem gás e gás de cozinha GLP 13 
kg aos diversos setores da Prefeitura Municipal.
Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 13:50 horas do dia 
10/12/2018. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com 
Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo. 
Abertura: A abertura dos envelopes ocorrerá no mesmo dia indi-
cado às 14hs. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com 
Rua Altino Arantes, Setor de Licitações. 
Retirada do Edital pelo email: licitacao@casabranca.sp.gov.br ou 
na Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua Altino Aran-
tes, Setor de Protocolo.
Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720. 

Casa Branca, 26.11.2018

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2018 - PROCESSO nº 111/2018

Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 0KM, TIPO VAN, PARA 
USO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE .
Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas do dia 
10/12/2018. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com 
Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo. 
Abertura: A abertura dos envelopes ocorrerá no mesmo dia indi-
cado 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, 26/11/2018

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

TOMADA DE PREÇO Nº 05/2018
PROCESSO nº 107/2018

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RE-
CAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS SÃO PAULO E LUIZ PIZA, 
CONFORME CONVÊNIO N° 1.044.9 21-13/2017 DO FUNDO DAS 
CIDADES. 

Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas do dia 
28.12.2018. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, nº 51 - Esquina 
com a Rua Altino Arantes, centro, nº 56, Setor de Protocolo. 

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

Retirada do Edital pelo email: licitacao@casabranca.sp.gov.br ou 
na Praça Barão de Mogi Guaçu, nº 51 - Esquina com a Rua Altino 
Arantes, centro, Setor de Licitações
Esclarecimentos Fone (19) 3671-9748. 

Casa Branca, 26.11.2018. 

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

Secretaria Geral

Autoria do Vereador Marcus Vinícius Parente Querido Azevedo 

LEI Nº 3.565 de 22 de novembro de 2018.

FAZ MODIFICAÇÕES NA LEI N° 3.376, DE 27/3/2017 (SEMANA MUNICI-
PAL DE CULTURA EVANGÉLICA). 

A Câmara Municipal de Casa Branca aprova e o Prefeito Municipal san-
ciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. No artigo 1° da Lei 3376/17, onde se lê “na segunda semana do 
mês de outubro”, leia-se “no mês de outubro”. 

Art. 2°. O artigo 2° passa a ter a seguinte redação: 
“Art. 2°. A Semana Municipal da Cultura Evangélica tem por objetivo 
o congraçamento das igrejas evangélicas, independentemente de sua 
denominação, entidades e projetos cristãos, além de agências missio-
nárias, a divulgação de trabalhos evangélicos e manifestações artísti-
cas e culturais, visando atingir como público alvo toda a sociedade”.

Art. 3°. Inclui os itens VII, VIII e IX ao artigo 2°, quais sejam:
“VII – Marcha para Jesus;
VIII – Congressos de Jovens, Homens, Mulheres, Crianças e etc.;
IX – Conferências e treinamentos”.

Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 22 de novembro 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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DECRETO Nº. 2.554 de 13 de novembro de 2018.

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar.

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, e de conformidade com a Lei Municipal n°. 3.452 de 27.11.2017.

 D E C R E T A: -

Art. 1º. – Fica aberto na Contadoria Municipal, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 53.000,00 
(cinquenta e três mil reais), às seguintes dotações orçamentárias do Legislativo:

Classificação Geral Especificação Valor

01/0301/0103100012.211/319016 Outras Despesas Variáveis-Pes.Civil R$   8.000,00
01/0301/0103100012.211/339036 Outras Serv. Terceiros – Pessoa Física R$ 15.000,00
01/0301/0103100012.211/339039 Outras Despesas Terceiros –Pessoa Jurídica R$ 30.000,00

Art. 2º. – O crédito a ser autorizado no artigo anterior, será coberto com a redução parcial da seguinte do-
tação orçamentária:

Classificação Geral Especificação Valor

1/03.01/01.031.0001.1.211/4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente R$ 53.000,00

Art. 3°. – Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 13 de novembro de 2018.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA 
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta Secretaria.

    MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
      SECRETARIA GERAL
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O BEL PAULO ROBERTO OLIVEIRA CARRARA, Oficial do Re-
gistro de Imóveis e Anexos, desta Comarca de Casa Branca, 
Estado de São Paulo, na forma da Lei etc.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

TORNA PUBLICO que por parte do MUNICÍPIO DE CASA 
BRANCA, CNPJ.nº 45.735.479/0001-42, com sede na Praça 
Barão de Mogi Guaçu, nº 51, em Casa Branca-SP, FORAM 

PAULO ROBERTO OLIVEIRA CARRARA
Oficial

DEPOSITADOS NESTA SERVENTIA onde se encontram a dis-
posição dos interessados para exame, memorial descritivo, 
mapa e demais documentos referentes ao “LOTEAMENTO 
CASA BRANCA K“, denominado ANTONIO GERALDO ROMA-
NO, objeto da matrícula número 20.857 do livro 02, locali-
zado no Município de Casa Branca, com a área de 37.860,07 
metros quadrados, no perímetro urbano de Casa Branca-SP, 
Certificado GRAPROHAB n° 208/2018, constituído de 189 

lotes assim distribuídos: quadra A com 18 lotes; quadra B 
com 36 lotes; quadra C com 36 lotes; quadra D com 28 lotes; 
quadra E com 28 lotes; quadra F com 18 lotes; quadra G com 
16 lotes; quadra H com 09 lotes; e 12 áreas públicas. Lotea-
mento do tipo residencial, aprovado pelo Município de Casa 
Branca-SP, conforme certificado de aprovação datado de 05 
de junho de 2018.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2018 - Processo nº 

108/2018

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA URBANA, REFERENTE A PA-
VIMENTAÇÃO COM DRENAGEM NAS RUAS MA-
QUINISTA ARTHUR URBANO, BENEDITO PRADO 
E JOSÉ RODRIGUES CARVALHEIRO JUNIOR NO 
BAIRRO JARDIM BELA VISTA, CONFORME CON-
VÊNIO Nº 1.053.188-77/2018 FIRMADO COM O 
MINISTÉRIO DAS CIDADES.
Entrega de Envelopes Nº01 e Nº02 até às 08:50 
horas do dia 20/12/2018.Local Praça Barão de 
Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua Altino Aran-

tes, Setor de Protocolo. 
A abertura dos envelopes ocorrerá no mes-
mo dia indicado às 09h. Local Praça Barão 
de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua Altino 
Arantes, Setor de Licitações.
A Visita Técnica é obrigatória e se realizará 
entre os dias 04/12/2018 a 19/12/2018 de-
vendo ser agendada com antecedência, no 
Departamento de Obras e Engenharia, pelo 
telefone (19) 3671-9770 opção 3.
Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720

Casa Branca, 29.11.2018

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal



7



8

Secretaria Geral

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

LEI Nº 3.563 de 09 de novembro de 2018.

DENOMINA “JOSÉ APARECIDO SORIANO” A ESTRADA MUNICIAL 
CONHECIDA COMO CBR-355 QUE LIGA CASA BRANCA A ITOBI. 

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

Art. 1º. Passa a denominar-se “Prefeito José Aparecido Soriano” 
a estrada municipal de terra, conhecida como CBR-355, que liga 
Casa Branca a Itobi. 
Parágrafo único. Essa estrada está situada entre o viaduto da SP 
340 e a divisa do município de Itobi – SP. 

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 con-
secução desta lei.

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

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 09 de novembro 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2018 - PROCESSO nº 88/2018

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DE 
AMBIENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO 
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ARQUIVO PÚ-
BLICO, E NOS SETORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PRO-
MOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CASA BRANCA - SP.
Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas do dia 
13/12/2018. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com 
Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo. 
Abertura: A abertura dos envelopes ocorrerá no mesmo dia indi-
cado 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, 29.11.2018

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal
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Secretaria Geral

LEI Nº 3.564 de 22 de novembro de 2018.

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE CASA BRANCA A CONTRATAR COM 
A DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM OUTORGA DE GARANTIA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Casa Branca faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Executivo do Município de Casa Branca auto-
rizado a celebrar com a DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, operações de crédito até o montante de R$ 
4.015.116,61 (Quadro milhões, quinze mil, cento e dezesseis reais e 
sessenta e um centavos), destinadas a Urbanização no Distrito Indus-
trial I, no âmbito da Linha Distrito Industrial, observada a legislação 
vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 101 de 04 
de maio de 2000.

Art. 2º - Fica o Município autorizado a oferecer a vinculação em ga-
rantia das operações de crédito, por todo o tempo de vigência dos 
contratos de financiamento e até a liquidação total da dívida, sob a 
forma de Reserva de Meio de Pagamento, das Receitas de Transferên-
cias oriundas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e Serviços – ICMS (art. 158 inciso IV da CF) e do Fundo de 
Participação dos Municípios – FPM (art. 159, inciso I, alínea b da CF), 
cumulativamente ou apenas um destes, em montante necessário e su-
ficiente para a amortização das parcelas do principal e o pagamento 
dos acessórios da dívida.

Parágrafo Único - As receitas de transferências sobre as quais se auto-
riza a vinculação em garantia, em caso de sua extinção, serão substi-
tuídas pelas receitas que vierem a serem estabelecidas constitucional-
mente, independentemente de nova autorização.

Art. 3º - O Chefe do Executivo do Município está autorizado a cons-
tituir a Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo 
como sua mandatária, com poderes irrevogáveis e irretratáveis, para 
receber junto às fontes pagadoras das receitas de transferências men-
cionadas no caput do art. 2º, os recursos vinculados, podendo utilizar 
esses recursos no pagamento do que lhe for devido por força dos con-
tratos a que se refere o art. 1º.

Parágrafo Único - Os poderes mencionados se limitam aos casos de 
inadimplemento do Município e se restringem às parcelas vencidas 
e não pagas.

Art. 4º - Fica o Município autorizado a:
a) participar e assinar contratos, convênios, aditivos e termos 
que possibilitem a execução da presente Lei.
b) aceitar todas as condições estabelecidas pelas normas da De-
senvolve SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo, referentes 
às operações de crédito, vigentes à época da assinatura dos contratos 
de financiamento.
c) aceitar o foro da cidade de São Paulo para dirimir quaisquer 
controvérsias decorrentes da execução dos contratos.

Art. 5º - Os orçamentos municipais consignarão, obrigatoriamente, as 
dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos 
anuais, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o ar-
tigo primeiro.

Art. 6º - Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos especiais 
destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes das 
operações de crédito ora autorizadas.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 22 de novembro 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

LEI Nº 3.566 de 22 de novembro de 2018.

DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL DE CASA 
BRANCA – REFIS CASA BRANCA 2018 – QUE OFERECE CONDIÇÕES 

ESPECIAIS POR TEMPO DETERMINADO PARA PAGAMENTO À VISTA OU 
PARCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

A Câmara Municipal de Casa Branca aprova e o Prefeito Municipal san-
ciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º.  Fica instituído o Programa de Regularização Fiscal de Casa Bran-
ca - Refis Casa Branca 2018 - que oferece, por tempo determinado, condi-
ções especiais para pagamento, à vista ou parcelado, de créditos tributários 
e não tributários, vencidos e não pagos, constituídos até a publicação desta 
Lei, inscritos ou não na Dívida Ativa do Município, em cobrança amigável 
ou judicial.

Parágrafo único. Os parcelamentos em andamento efetuados por meio 
de leis de parcelamentos anteriores poderão ser rescindidos para aplicação 
das condições especiais previstas nesta Lei, independentemente da situa-
ção em que se encontrem, nos termos das respectivas leis, desde seja pago, 
a vista, o valor correspondente a 30% do total da dívida existente.

Art. 2º.  Não são alcançados pelo programa Refis Casa Branca 2018 os 
seguintes créditos:

I - tributários:
a) relativos a lançamento por homologação em que a lei atribua de 

modo expresso a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação tribu-
tária a terceira pessoa, ficando esta obrigada à retenção e ao pagamento 
integral do imposto;

II - não tributários:
a) de natureza ontratual; 
b) referentes a indenizações devidas ao Município de Casa Branca 

por dano causado ao seu patrimônio;

Art. 3º. Os créditos tributários oriundos de obrigação principal e aces-
sória objeto deste Programa poderão ser pagos à vista ou em parcelas nas 
seguintes condições:

I - à vista: desconto de 100% (cem por cento) nas multas e 90% 
(noventa por cento) nos juros moratórios;

II - de 02 (duas) a 10 (dez) parcelas: desconto de 90% (noventa por 
cento) nas multas e 80% (oitenta por cento) nos juros moratórios, acresci-
dos de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano;

III – de 11 (onze) a 48 (quarenta e oito) parcelas: desconto de 80% 
(oitenta por cento) nas multas e 60% (sessenta por cento) nos juros mora-
tórios, acrescidos de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano;

IV- de 49 (quarenta e nove) a 60 (sessenta parcelas): desconto de 60% 
(sessenta por cento) nas multas e 40% (quarenta por cento) nos juros mo-
ratórios, acrescidos de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano;

V - de 61 (sessenta e uma) a 90 (noventa) parcelas: desconto de 50% 
(cinquenta por cento) nas multas e 30% (trinta por cento) nos juros mora-
tórios, acrescidos de juros compensatórios de 6% (seis por cento).

VI – de 91 (noventa e uma) a 120 (cento e vinte) parcelas: desconto de 
40% (quarenta por cento) nas multas e 20% (trinta por cento) nos juros 
moratórios, acrescidos de juros compensatórios de 6% (seis por cento)  ao 
ano, somente para parcelamento de valores superiores a R$ 50.000,00 (cin-
quenta mil de reais).

Parágrafo único – O valor de cada parcela não poderá ser inferior ao 
equivalente a 01 (um) VRM quando se tratar de pessoa natural e a 05 (cin-
co) VRMs quando se tratar de pessoa jurídica.

Art. 4º. Os descontos previstos nos art. 3º desta Lei serão aplicados ex-
clusivamente para extinção do crédito pela modalidade pagamento à vista 
ou parcelado.

Art. 5º. Poderão ser agrupados para pagamento à vista ou em um mes-
mo parcelamento os créditos que se encontrem cumulativamente nas se-
guintes situações:

I - relativos a um mesmo tributo ou que tenham sido lançados 
conjuntamente;

II - no mesmo estágio de cobrança, ou seja, dívida corrente, dívida 
ativa amigável ou dívida ativa judicial;

Art. 6º. O valor do crédito a ser pago à vista ou em parcelas, nos termos 
desta Lei, será obtido pela somatória do valor principal do crédito atuali-
zado monetariamente, da multa, dos juros de mora e demais acréscimos 
legais, na data de vencimento da primeira parcela ou da guia para o pa-
gamento à vista, já abatidas eventuais quitações parciais do crédito ou de 
suas parcelas.

Art. 7º. O parcelamento será formalizado mediante assinatura do deve-
dor ou de seu representante legal no termo de acordo.

Art. 8º. O pagamento à vista ou a formalização do parcelamento, nos 
termos desta Lei, implicam:

I - confissão irrevogável e irretratável dos débitos;
II - renúncia a qualquer defesa administrativa ou ação judicial, bem 

como a desistência das já interpostas em que não tenha ocorrido o trânsito 
em julgado na data de publicação desta Lei, independentemente do estágio 
em que se encontre o processo;

III - aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas 
nesta Lei.

Parágrafo único. A formalização do parcelamento, nos termos desta Lei, 
implica a interrupção da prescrição.

Art. 9º. O pagamento à vista ou a formalização do parcelamento, nos 
termos desta Lei, não acarretam:

I- homologação pela Administração Municipal dos valores declarados 
pelo sujeito passivo;

II - renúncia ao direito de apurar a exatidão dos créditos tributários e não 
tributários, nem afastam a exigência de eventuais diferenças;

III- declaração de propriedade ou outra relação com o fato gerador;
IV- novação prevista no inciso I do art. 360 da Lei Federal nº 10.406, de 

2002 - Código Civil;
V - dispensa do cumprimento das obrigações acessórias ou de outras 

obrigações legais ou contratuais;
VI- qualquer direito à restituição ou à compensação de importância já 

paga ou compensada.

Art. 10. Deverá ser protocolizado pedido específico para fins de paga-
mento à vista ou de parcelamento dentro do prazo previsto no art. 22 desta 
Lei quando se tratar de:

I - renúncia de defesa administrativa cujo crédito esteja com a exigibi-
lidade suspensa.

II - crédito tributário ou não tributário discutido em processo judicial em 
que a Municipalidade conste no polo passivo da ação;

 III- depósitos administrativos ou judiciais;
 Parágrafo primeiro - Nos casos previstos no inciso I deste artigo, a guia 

para o pagamento à vista ou o parcelamento, nos termos dos art. 3º desta 
Lei, serão disponibilizados quando a suspensão da exigibilidade do crédito 
for retirada do cadastro municipal, independentemente da data em que 
esta ocorra.

Parágrafo segundo - Nos casos previstos no inciso II deste artigo, cópia 
do protocolo de desistência da ação judicial, que deverá conter expressa 
renúncia ao direito em que se funda a ação e cláusula de assunção exclu-
siva da responsabilidade pelo sujeito passivo relativamente ao pagamento 
das custas processuais, emolumentos e honorários advocatícios, deverá 
ser juntada ao protocolo de que trata o caput deste artigo, e a guia para 
o pagamento à vista ou o parcelamento, nos termos dos art. 3º desta Lei, 
serão disponibilizados após a verificação da regularidade da documentação 
apresentada, independentemente da data em que esta ocorra.

Parágrafo terceiro - Nos casos previstos no inciso III deste artigo, cópias 
dos depósitos efetuados deverão ser juntadas ao protocolo de que trata o 
caput deste artigo, e a guia para o pagamento à vista ou o parcelamento, 
nos termos dos art. 3º desta Lei, serão disponibilizados após a conversão 
dos depósitos em renda.

Parágrafo quarto - Para a emissão da guia de pagamento à vista ou da 
formalização do parcelamento, nos termos dos parágrafos deste artigo, o 
devedor será convocado a comparecer a um posto de atendimento, em até 
quinze dias úteis da convocação.

Parágrafo quinto - O não comparecimento do devedor no prazo determi-
nado no § 4º deste artigo acarretará a perda do direito às condições espe-
ciais previstas nesta Lei.

Parágrafo sexto - Caso o cumprimento da decisão de processos admi-
nistrativos ou judiciais de que trata o inciso II deste artigo seja realizado 
por meio da reemissão do lançamento tributário sem a incidência de juros 
e multa, o pedido para fins de pagamento à vista ou de parcelamento será 
arquivado por perda do objeto.

Parágrafo sétimo - Ocorrendo para o mesmo crédito mais de uma das 
situações previstas nos incisos de I a VI do caput deste artigo, deverá ser 
protocolizado apenas um requerimento.

Art. 11. O pagamento parcelado será mensal, sucessivo, de igual valor 
e calculados pelo INPC com os juros compensatórios previstos nos arts. 3º 
desta Lei, quando aplicáveis.

Parágrafo primeiro - a data de vencimento da guia de pagamento à vista 
ou da primeira parcela será fixada pelo devedor no prazo máximo de cinco 
dias úteis da emissão da guia de pagamento à vista ou da formalização do 
parcelamento.

Parágrafo segundo - As demais parcelas do parcelamento vencerão sem-
pre no mesmo dia nos meses subsequentes ou no próximo dia útil.

Art. 12 - O atraso no pagamento de qualquer parcela acarretará acrés-
cimo moratório de 1% (um por cento) ao mês ou fração, sem prejuízo das 
demais penalidades.

Parágrafo único - No caso de antecipação de pagamento de parcelas, ha-
verá dedução proporcional dos encargos financeiros, calculada pelo mesmo 
método com que esses foram imputados.

Art. 13. A celebração do parcelamento e a suspensão da exigibilidade do 
crédito tributário ocorrerão após a comprovação do pagamento da primei-
ra parcela junto ao sistema de controle financeiro da Prefeitura Municipal 
de Casa Branca.

Parágrafo único. Celebrado o parcelamento, o crédito permanecerá com 
a exigibilidade suspensa, desde que não haja parcelas vencidas e não pagas 

integralmente.

Art. 14. Quando se tratar de crédito em execução fiscal ou discutido em 
processo judicial em que a Municipalidade conste no polo passivo da ação, 
sobre o valor do crédito, pago à vista ou em parcelas, haverá a incidência de 
custas processuais, emolumentos e honorários advocatícios.

Parágrafo primeiro - Os valores dos honorários advocatícios, das custas 
processuais e dos emolumentos não poderão ser parcelados nas condições 
especiais oferecidas pelo Refis Casa Branca 2018.

Parágrafo segundo - O valor dos honorários advocatícios será de 10% 
(dez por cento) sobre o valor do crédito, calculado nos termos do art. 6 
desta Lei.

Parágrafo terceiro - Na existência de mais de uma ação judicial sobre o 
mesmo crédito, será devido apenas um honorário advocatício, calculado na 
forma do § 2º deste artigo.

Parágrafo quarto - A guia de pagamento referente aos emolumentos será 
emitida por ocasião da formalização do parcelamento ou da emissão da 
guia de pagamento à vista.

Parágrafo quinto - Para os honorários advocatícios, serão emitidas guias 
de pagamento com vencimento no mesmo dia das parcelas do acordo de 
parcelamento do crédito a que se referem.

Parágrafo sexto - As guias de pagamento de que trata o caput deste ar-
tigo poderão ser divididos em até 12 (doze) vezes, a critério do devedor, 
respeitado o valor mínimo de 05 (cinco) VRMs, com valor correspondente à 
conversão em moeda corrente no dia do pagamento.

Parágrafo sétimo - Os processos de execução fiscal de que trata o caput 
deste artigo somente serão extintos após a confirmação do pagamento to-
tal do crédito, das custas processuais, dos emolumentos e dos honorários 
advocatícios.

Parágrafo oitavo - Atendidas as condições previstas no § 7º deste artigo, 
o devedor deverá protocolizar o pedido de extinção da ação de execução, 
juntando os comprovantes de pagamento das custas processuais.

Art. 15. O parcelamento de débito será rescindido de pleno direito, inde-
pendentemente de notificação prévia ao devedor, nas seguintes hipóteses:

I - inadimplemento de três parcelas, consecutivas ou não;
II - inadimplemento de uma parcela por mais de cento e vinte dias 

da data do vencimento;
III - quando, após sessenta dias do vencimento da última parcela, 

ainda houver parcelas inadimplidas;
IV - inobservância de quaisquer das exigências estabelecidas nesta 

Lei e nas normas regulamentadoras;
V - mediante pedido formal do devedor.
Parágrafo primeiro - Para efeitos deste artigo, a parcela não quitada in-

tegralmente será considerada inadimplida, ainda que tenha sido efetuado 
pagamento parcial.

Parágrafo segundo - Eventual pagamento de parcela em duplicidade 
poderá ser aproveitado para quitação de parcela subsequente do mesmo 
parcelamento.

Parágrafo terceiro - O aproveitamento de que trata o § 2º deste artigo 
poderá acarretar a não ocorrência das hipóteses previstas neste artigo, des-
de que o pagamento em duplicidade tenha ocorrido até a eventual rescisão 
do parcelamento.

Art. 16. A rescisão do parcelamento acarretará a perda integral dos be-
nefícios concedidos por esta Lei, a imediata exigibilidade dos créditos e o 
prosseguimento dos procedimentos de cobrança, sendo apurados:

I - o valor residual, aproveitando-se proporcionalmente os valores 
pagos até a data da rescisão do parcelamento para abatimento dos créditos 
que o compuseram, nos casos em que os créditos objeto do parcelamento 
foram parcelados pela primeira vez ou eram valores residuais anteriormen-
te apurados;

II - o saldo devedor, que será cobrado de forma consolidada, nos ca-
sos em que o crédito objeto do parcelamento já era saldo devedor apurado 
em função de rescisão de parcelamento anterior.

Parágrafo primeiro - Sobre o valor residual previsto no inciso I deste ar-
tigo, relativo a cada um dos créditos que compuseram o parcelamento, ha-
verá a incidência de atualização monetária, multa, juros de mora e demais 
acréscimos legais, nos termos da legislação própria de cada crédito, desde 
o seu vencimento original.

Parágrafo segundo - Sobre o saldo devedor previsto no inciso II deste 
artigo haverá a incidência de atualização monetária e juros de 1% (um por 
cento) ao mês ou fração desde sua apuração.

Art. 17.  O prazo para adesão a este Programa de Regularização Fiscal é 
de 90 (noventa) dias, contados a partir da publicação desta Lei, podendo ser 
prorrogado, uma única vez, por igual período.

Art. 18. Normas regulamentadoras poderão dispor sobre esta Lei e os 
casos omissos serão decididos pelo Secretário Municipal de Finanças

Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 22 de novembro 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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