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Bairros São João, Rafaela e Cecap serão os
primeiros a receber o Programa Bairros em Ordem

Objetivo do programa é

realizar um grande mutirão de

manutenção e prestação de

serviços

A Prefeitura de Casa Branca lançou no
dia 10 de junho, em audiência pública na
Praça 25 de outubro, o programa Bairros
em Ordem. Do dia 12 ao dia 24 de junho
os três bairros estarão recebendo diversos
serviços da Prefeitura.

Pintura de guias, faixas de pedestres
e lombadas, sinalização e novas placas de
trânsito, regularização de pontes, limpeza
de praças e terrenos baldios, varrição de
ruas, retirada de entulhos, poda técnica de
árvores, limpeza de bocas de lobo, guias e
sarjetas, Operação Tapa-Buracos, Operação
Cata-Bagulho, troca e reparos na ilumina-
ção pública das vias, são alguns dos servi-
ços que serão executados nos três primei-
ros bairros beneficiados pelo programa.

A área da Saúde também terá uma

série de atividades previstas pelo progra-
ma. No dia 24, dia de entrega das ações,
além de serviços de coleta de exame de
colesterol, glicemia e pressão arterial que
estarão à disposição de toda a população,
será feita também a entrega do Ambula-
tório de Saúde do Idoso no Centro Comu-
nitário. O ambulatório contará com dois
especialistas: um clínico geral e um geri-
atra. Outro serviço da área que irá contem-
plar os três bairros é o aumento do horá-
rio de atendimento odontológico para
ampliar serviços como próteses dentári-
as, entre outros.

Pavimentação: a primeira edição do
programa Bairros em Ordem prevê tam-
bém a pavimentação de algumas vias dos
três primeiros bairros a serem contempla-
dos pelo programa. São elas: 12 de outu-
bro, Alfredo Pinto Mendonça e Marcos Tei-
xeira. Porém, por se tratarem de obras
mais complexas, a Prefeitura prevê a en-
trega das intervenções para até meados
de agosto de 2017.

O Programa Bairros em Ordem será re-
alizado pela Prefeitura de Casa Branca em
todos os bairros da cidade. A ideia é fa-
zer um grande pente fino nos bairros re-

alizando obras que melhorem a qualida-
de de vida dos moradores, valorizem os
bairros e promovam o embelezamento e
modernização de toda a cidade.

Equipe trabalha para que os serviços sejam realizados com rapidez e qualidade

Pavimentação é um dos serviços do programa Bairros em Ordem

Limpeza das praças já tiveram inicio
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mo religioso, além de ter a maior concentração de poma-
res da Jabuticaba do Estado de São Paulo, realizando anu-
almente em entre outubro e novembro, a Festa da Jabu-
ticaba, onde os turistas podem provar diferentes delícias
com a fruta como sorvetes, geleias, mousses, tortas e o
famoso licor. A fruta tem sua florada em meses chuvosos
e disso depende a data do evento anual.

A cidade também tem um dos melhores carnavais
do interior, seu calçamento é todo em paralelepípedo,
tem casas açorianas e duas charmosas estações de trem.

A principal delas está situada no bairro do Desterro,
onde também está localizada a principal igreja de Casa
Branca, uma torre de panorama da cidade, além de um
grande terminal, que tem potencial para cargas e des-
cargas de contêineres de diversos produtos como: açúcar,
café, cachaça, entre outros. O terminal é um dos princi-

Casa Branca busca classificação de
Município de Interesse Turístico

Processo já está na Secretaria Estadual de

Turismo e já foi publicado no Diário

Oficial do Estado

Centro Cultural onde funcionava a antiga Prefeitura

Praça da Matriz, que abriga a principal Igreja de Casa BrancaMunicípio passou a integrar a rota turística de Mogiana Paulista

A Prefeitura de Casa Branca aguarda com expectati-
va a aprovação do projeto de lei 429/2017, da Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo, para que a cidade seja
incluída na classificação de Município de Interesse Turís-
tico, do Governo do Estado de São Paulo. A publicação no
Diário Oficial do Estado foi feita no último dia 7 de junho.
Com essa inclusão, Casa Branca poderá receber recursos
do Fundo de Melhorias dos Municípios Turísticos, admi-
nistrado pelo Departamento de Apoio às Estâncias (DADE),
e assim investir mais na potência turística da cidade.

A lei estadual complementar 1.261, de 29 de abril
de 2015, criou uma nova classificação de município tu-
rístico, abrindo mais 140 vagas para Municípios de In-
teresse Turístico, o que possibilitou a inscrição de Casa
Branca.

A cidade tem todos os requisitos para ser incluída na
classificação uma vez que tem potencial turístico, atrati-
vos turísticos, serviço médico de qualidade, excelentes
serviços de hospedagem e alimentação para os turistas,
serviço de informações turísticas, entre outros.

Recentemente Casa Branca, que integrava a rota
turística do Café com Leite, passou a integrar a rota tu-
rística de Mogiana Paulista, que tem mais potencial tu-
rístico e é mais ativa.

O município de Casa Branca é conhecido pelo turis-

pais afluentes entre o Brasil todo e passa pelas cidades
Montes Claros, Belo Horizonte, Uberlândia, Brasília, São
Paulo, Ribeirão Preto, Casa Branca e Santos. A segunda
estação abrigava parte da Prefeitura Municipal de Casa
Branca e hoje conta com  o Museu Histórico e Pedagógi-
co Alfredo e Afonso de Taunay.

Em Casa Branca pode-se observar o fenômeno conhe-
cido por voçoroca, onde o terreno sofre imensa erosão,
formando-se crateras no solo. É possível reparar as diver-
sas camadas de minerais encontrados no terreno, já que
conforme o terreno vai cedendo à erosão, deixa exposto o
terreno 'em fatias' mostrando as diversas camadas de
terra de cores diversas.

Esses são os principais pontos turísticos de Casa Branca
e com a inclusão na nova classificação, a Prefeitura espera
ampliar ainda mais a capacidade turística do município.
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LEI  N°. 3.392  de  13  de  junho de    2017.
FAZ MODIFICAÇÕES NA LEI N° 3.371, DE 15 DE MARÇO
DE 2017, QUE ESTABELECE HORÁRIO DE FUNCIONA-
MENTO PARA ESTABELECIMENTOS QUE COMERCI-
ALIZAM BEBIDAS ALCOÓLICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

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

Art. 1º. Os incisos I e II do artigo 1° da Lei n° 3.371, de 15
de março de 2017, passam a ter a seguinte redação:
"I - de domingo a quinta-feira, das 6:00 às 02:00 horas do
dia seguinte;
II - às sextas-feiras, sábados, vésperas de feriados, das
6:00 às 3:00 horas do dia seguinte. Na eventualidade
de haver som ao vivo, o horário será das 6:00 às 2:00
horas do dia seguinte. "

Art. 2º. Os incisos III, IV e VII do artigo 2° da Lei n° 3.371,
de 15 de março de 2017, passam a ter a seguinte reda-
ção:
"III - os clubes, quando da realização de bailes autoriza-
dos pelo Poder Público Municipal, que terão o horário
de funcionamento estendido até as 5:00 horas, desde que
respeitados os limites sonoros legais;
IV - os estabelecimentos do recinto de festas e eventos,
etc., que terão o seu horário de funcionamento diário es-
tendido até as 4:00 horas;
VIII - os eventos culturais, artísticos ou promocionais
de iniciativa privada com acesso por portaria com bi-
lheteria, onde haja a comercialização de bebidas al-
coólicas, previamente autorizados pelo Poder Público,
terão o seu horário de funcionamento diário estendi-
do até as 4:00 horas, desde que tenham tratamento
acústico ou respeitem os limites sonoros legais ou pela
sua localização, a critério da Prefeitura Municipal, não
perturbem o sossego público.

Prefeitura do Município de Casa Branca, 13 de junho
de 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada
nesta Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

LEI  N°. 3.391  de  13  de  junho de    2017.

DISPÕE SOBRE A JORNADA DE 12 (DOZE) HORAS DE TRABALHO
POR 36 (TRINTA E SEIS) HORAS DE DESCANSO PARA OS SERVI-
DORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º -  Fica estipulada a jornada de 12 (doze) horas de tra-
balho por 36 (trinta e seis) horas de descanso (12X36), para os
servidores públicos municipais, cuja atividade demande jorna-
da diferenciada, para os cargos que se seguem:

I- Motorista

II- Guarda

III- Operador de ETAS

IV- Técnico em Operação, Manutenção e Controle de dosagem
de produtos químicos na ETAS,

§ 1º Para a jornada 12X36 será concedido intervalo para re-
pouso e alimentação de 60 (sessenta) minutos, devendo o horá-
rio ser devidamente apontado no controle de frequência.

§ 2º A jornada disposta no caput seguirá o regime de com-
pensação devendo respeitar o limite de 180 (cento e oitenta) horas
mensais, tendo em vista a excepcionalidade do regime regula-
mentado, nos termos da Súmula 444 do TST.

§ 3º Excluem-se do disposto no caput do presente artigo, os
servidores públicos municipais submetidos a horário adminis-
trativo por conveniência da Administração.

§ 4º Será concedido mensalmente, aos servidores públicos
municipais, regidos pela jornada 12X36, 3 (três) folgas mensais
adicionais, tendo em vista a excepcionalidade do regime presta-
do, buscando a preservação da saúde dos servidores.

Art. 2º - O trabalho excedente a jornada de 12 (doze)
horas deverá ser remunerado com acréscimo de 50%
(cinquenta por cento) em dias normais e 100% (cem

por cento) nos domingos e feriados.

Art. 3º - Fica assegurada a remuneração em dobro o labor
aos feriados para todos os servidores sob a jornada de 12 (doze)
horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso, nos
termos da Súmula 444 do TST (Tribunal Superior do Trabalho).

Art. 4º - Acrescente-se a alínea "c" ao artigo 7° da Lei 1.441,
de 23 de agosto de 1989, que terá a seguinte redação: "Os ser-
vidores previstos na alínea anterior poderão exercer jornada
no sistema de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso,
na forma estabelecida na lei.

§ 1º Considera-se noturno, para os efeitos desse artigo, o tra-
balho executado entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia às 5
(cinco) horas do dia seguinte.

§ 2º Para a jornada compreendida no período noturno será
realizado o pagamento do adicional de 20% (por cento), aplican-
do o mesmo percentual para os casos de prorrogação de jornada.

Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta Lei cor-
rerão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplemen-
tada se necessário e deverão ser apontadas na estimativa de im-
pacto orçamentário financeiro da Municipalidade.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Casa Branca, 13 de junho de 2017.

   MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta
Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

PUBLICAÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

Concorrência Pública Nº 02/2017 - Processo nº 92/
2017.OBJETO: Contratação de empresa especializada para
apoio ao gerenciamento, auditorias, consultorias e execu-
ção de projetos dos programas e empreendimentos de in-
fraestrutura, renovação e construção de próprios munici-
pais, na forma de execução indireta pelo regime de emprei-
tada por preço unitário. A entrega de envelopes dos envelo-
pes n° 01 (Habilitação), n° 02 (Proposta Técnica) e n° 03 (Pro-
posta de Preço) será no dia 27 de Julho de 2017, até às 08:50
horas, os quais deverão ser entregues nos Setor de Protoco-

lo, da Prefeitura Municipal,Praça Barão de Mogi Guaçu, nº
51 - Esquina com a Rua Altino Arantes, centro.Abertura: A
abertura dos envelopes ocorrerá no mesmo dia indicado às
09 horas. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, nº 51 - Esquina
com a Rua Altino Arantes, centro, Setor de Licitações. Reti-
rada do Edital pelo e-mail: licitacao@casabranca.sp.gov.br
ou na Praça Barão de Mogi Guaçu, nº 51 - Esquina com a Rua
Altino Arantes,centro, Setor de Licitação. Esclarecimento
Fone (19) 3671-9748.

Casa Branca, 12.06.2017

Marco César de Paiva Aga
PREFEITO MUNICIPAL
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