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Prefeitura
arrecada mais de

R$ 150 mil em
mais um leilão de
bens inservíveis

Ações solidárias em prol da Santa Casa
são destaque na TV Record

Ações solidárias estão ajudando a arrecadar fundos para a Santa
Casa

Grupo de voluntários e
representantes da
Prefeitura Municipal de
Casa Branca estão
organizando um leilão
beneficente que deverá
acontecer em janeiro

Com o objetivo de arrecadar re-
cursos para finalizar as obras do
Centro Cirúrgico da Santa Casa, o
leilão deverá contar com diversos
itens entre os quais um veículo Fus-
ca e uma Brasília que foram doados.
O hospital também ganhou uma
camiseta da seleção brasileira auto-
grafada pelo craque Neymar. Além
disso, gado e outros bens também
serão leiloados. O evento deverá ter
um almoço que também será bene-
ficente.

Força-tarefa - Ajudar a Santa
Casa a manter o atendimento tem
sido uma das preocupações da soci-

edade civil e da Prefeitura. O local já
recebeu doação de 13 tvs de LCD para
maior conforto dos pacientes. Elas
já estão instaladas nos apartamen-
tos. Funcionários da recepção tam-
bém receberam a doação de unifor-
mes. Além disso, roupas de cama e 5
toneladas de mantimentos também
já foram doados à instituição.

Toda essa mobilização desper-
tou interesse da TV Record, que es-
teve no hospital na última quarta-
feira (20) onde apresentou matéria ao
vivo dentro do programa Balanço
Geral. A equipe de jornalismo pode
acompanhar a visita de produtores
rurais, comerciantes e membros da
comunidade que estiveram visitan-
do as obras no local.

Reforma do Centro Cirúrgico -
Em março de 2017 o Centro Cirúrgi-
co da Santa Casa deixou de funcionar
por medida administrativa da nova
gestão. A unidade não tinha alvará
sanitário desde 2004. Segundo os es-
pecialistas da saúde o alvará não foi
renovado desde então em virtude da

falta de condições em que se encon-
trava o local, inclusive fora das nor-
mas da Vigilância Sanitária, com ins-
trumentação enferrujada e alas com
risco de contaminação.

Atualmente, a unidade passa
por reformas para melhorar o aten-
dimento de saúde e o hospital reali-

za um investimento de R$
699.085,07 nas obras. Será uma uni-
dade totalmente modernizada para
atender de forma adequada os usuá-
rios. O município conquistou R$ 550
mil através do Ministério da Saúde
para equipar o novo centro cirúrgi-
co da Santa Casa.

Casa Branca implanta Centro de Referência em Atendimento
Educacional Especializado

A Prefeitura de Casa Branca aca-
ba de realizar mais um investimento
na área da educação com a implanta-
ção do Centro de Referência em Aten-
dimento Educacional Especializado
(CREFAEE). Na manhã de quinta-fei-
ra (21), em um ato solene na Câmara
Municipal, a Administração Municipal
destacou inúmeras ações que contri-
buem para a qualidade de ensino
numa perspectiva de ações a fim de
criar a “escola sem muros”, que efeti-
vamente cumpre os preceitos de uma
sociedade inclusiva.

A Diretoria de Educação falou

sobre o importante momento em que
o município vive com o desenvolvi-
mento de projetos como o CREFAEE,
que refletem em uma política séria de
inclusão social por meio da esfera edu-
cacional. Deu destaque à diferença
entre uma política pública de educa-
ção de governo municipal e de Esta-
do.

Também reiterou a importância
de instituições como o Conselho Tute-
lar, Promoção Social (CREAS, CRAS), De-
partamento de Saúde (CAPS), Vara da
Infância e do Fórum de Casa Branca
que, juntos, vêm formando uma rede

de proteção em torno da criança e do
adolescente no sentido de fortalecer
parcerias em benefício das mesmas
para a consolidação dos preceitos de
uma sociedade local verdadeiramen-
te inclusiva para Casa Branca.

A proposta da Educação Inclusi-
va também está presente em outras
ações municipais, entre elas o “Aluno
em tempo Integral” (PAIÊ), que reúne
aulas de música, dança, teatro, espor-
te e artes marciais, o projeto PAES (que
atende crianças com dificuldades de
aprendizagem e vulnerabilidade so-
cial), entre outros.

Evento de lançamento do novo
programa na área da Educação

A Prefeitura de Casa Branca ar-
recadou mais de R$ 150 mil no segun-
do leilão de bens inservíveis, segun-
do divulgação feita pela Chefia de Ga-
binete da Prefeitura. O certame foi re-
alizado no dia 15 de dezembro e foi
organizado pela Rossi Leilões, que con-
solidou a venda de 21 lotes.

O resultado foi considerado um
sucesso pela Administração Munici-
pal, pois a arrecadação ultrapassou
o dobro do esperado. De acordo com
a Administração Municipal, a ação
traz um impacto muito positivo para
a Prefeitura, porque além de gerar
mais receita ao município, o leilão
contribuiu com a limpeza de diver-
sos pátios aonde se encontravam es-
tes bens.

A Administração Municipal
acrescentou ainda que o leilão faz
parte do plano de recuperação pa-
trimonial da Prefeitura e a  arreca-
dação será utilizada para aquisição
de novos bens de interesse da mu-
nicipalidade.

A presidente do Conselho Mu-
nicipal de Educação e coordenado-
ra do CREFAEE relatou o trabalho
voltado à rede municipal de educa-
ção em atendimento às pessoas com
deficiência, que busca sempre ultra-
passar limites e vencer desafios, re-
sultando em um sistema educacio-
nal de qualidade beneficiando toda
a população.

Durante a solenidade, professo-
res de Libras da Faculdade de Casa
Branca traduziram para a linguagem
de sinais canções brasileiras, enrique-
cendo o evento.
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P O R T A R I A Nº.  6.225
O SR. MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, PREFEITO MUNICIPAL DE

CASA BRANCA, ESTADODE SÃO PAULO, NO USO E GOZO DE SUASATRI-
BUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ART.81, ITEM VIII DA LEI ORGÂNICA DO
MUNICÍPIO e de conformidade com Art.2º. Inciso II da Lei Complementar
Municipal no. 3.440 de 14 de novembro de 2017,

Considerando a entrada em vigor da Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro a partir do dia 23 de
janeiro de 1998;

Considerando que pelo novo Código de Trânsito Brasileiro os Muni-
cípios passaram a integrar o Sistema Nacional de Trânsito;

Considerando que compete ao Município organizar o respectivo Órgão
Executivo de Trânsito;

Considerando a Lei Complementar Municipal no. 3.440 de 14 de
novembro de 2017, Art. 2º. Inciso II;

Considerando a competência atribuída aos órgãos e entidades exe-
cutivas de Trânsito dos Municípios, para executar a fiscalização de trânsito,
para autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis, por infrações de
circulação, estacionamento e paradas previstas no novo código no exercício
regular de Polícia de Trânsito.

R E S O L V E:
Art. 1º Designar JOÃO LÚCIO COELHO SOBRINHO, como Autorida-

de de Trânsito, com jurisdição nas vias no âmbito de sua competência.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário e retroagindo seus efeitos a 14 de no-
vembro de 2017.

Registre -  se    e    Publique -  se.
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 18 de dezembro 2017.

 MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
 PREFEITO MUNICIPAL

Secretaria Geral / 2017
Autoria do Vereador Enivaldo Willian da Silva (Minhoka)

LEI Nº 3.481 de 13 de dezembro de 2017.
        INCLUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO O EVEN-

TO HANUMAN ARTE E CULTURA.

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

Art. 1º. Fica incluído no calendário oficial de eventos do município
de Casa Branca o evento Hanuman Arte e Cultura.

Art. 2°. O evento acontecerá no mês de novembro de cada ano, em
final de semana e local previamente divulgado pelos realizadores.

Art. 3°. A Prefeitura Municipal poderá, a critério do Prefeito Mu-
nicipal, promover colaboração para a realização do evento, dentro de
suas possibilidades.

Art. 4°. Caberá aos organizadores do evento comunicar à Prefeitu-
ra Municipal, com a antecedência necessária, a data e local de sua rea-
lização, anualmente.

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

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 13 de dezembro de 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta Secreta-
ria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

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

LEI Nº 3.477 de 13 de dezembro de 2017.
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CONCURSO ANUAL DE DECORA-

ÇÃO LUMINOSA DE NATAL EM 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 responsável em Criar no Município
de Casa Branca, o Concurso Anual de Decoração Luminosa de  Natal
com o objetivo de despertar o interesse da população, a fazer a decora-
ção  natalina luminosa em frente às suas residências e casas de comér-
cio em geral, visando o embelezamento da cidade no período das festas
comemorativas do  Natal.

        Art. 2º O Concurso instituído nesta lei será realizado anu-
almente pelo Poder Público Municipal, nos meses de novembro e de-
zembro, obedecido o seguinte calendário:

I - de 1º a 30 de novembro serão feitas as inscrições dos participan-
tes;

II - de 15 a 20 de dezembro será feito o julgamento das decora-
ções;

III - no dia 21 de dezembro será realizada a premiação em praça
pública.

Art. 3º O julgamento das decorações luminosas de  Natal  será
feito pela Comissão Julgadora, levando-se em conta a “criatividade e
beleza da decoração”, observando-se as seguintes regras básicas:

I - a decoração deve ser típica do período de Natal  e luminosa;
II - deve ser em local com boa visibilidade a quem transita na rua;
III - deve ser feita na área urbana do Município.
Art. 4º A Comissão Julgadora será nomeada pelo Prefeito Munici-

pal, sendo composta por 5 (cinco) membros, com os respectivos suplen-
tes, a saber:

I - 1 (um) servidor público municipal, indicado pela Secretaria Mu-
nicipal de Administração;

II - 1 (um) comerciante da cidade, indicado pela Câmara de Diri-
gentes Lojistas;

III - 1 (um) servidor público municipal, indicado pelo Presidente
da Câmara Municipal;

 IV - 1 (um) professor, indicado pela Secretaria Municipal de Edu-
cação;

V - 1 (um) servidor público municipal, indicado pela Secretaria
Municipal de Turismo.    

Art. 5º No julgamento das decorações, cada membro da Comissão
Julgadora atribuirá pontos, na escala de 0 (zero) a 10 (dez) a cada item
(criatividade e beleza) à decoração natalina de cada participante do
Concurso.

§ 1º A soma dos pontos atribuídos a cada item julgado, será o
resultado final obtido pelo concorrente.

§ 2º Serão premiadas as 5 (cinco) decorações que obtiverem os me-
lhores resultados finais;

§ 3º Havendo empate entre os concorrentes, nos resultados finais,
será desempatado levando-se em conta, pela ordem, os seguintes cri-
térios:

I - visibilidade da decoração;
II - o local utilizado para a decoração;
III - o tamanho da decoração.
 § 4º Persistindo o empate, a premiação será entregue ao concor-

rente mais idoso.
Art. 6º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a oferecer,

como premiação, placas de congratulações, em metal e gravadas com o
timbre do Município, aos 5 (cinco) vencedores do Concurso.

Art. 7º A divulgação anual da realização do Concurso de que trata
esta lei será promovida pelo Poder Público Municipal, por meio de jor-
nais locais e regionais, rádios, cartazes a serem afixados nas repartições
públicas e no comércio da cidade e ainda, em forma de folhetos distri-
buídos aos alunos da Rede Municipal de Ensino, da área urbana.

Art. 8º As despesas com a execução desta lei correrão por conta de
dotação próprias consignadas no Orçamento Anual do Município.

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 13 de dezembro 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

 P O R T A R I A  Nº.  6.224

O SR. 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 a Comissão Especial de Avaliação para rea-
lizar aprovação prévia ao Plano de Trabalho e respectivas prestações
de contas mensais apresentados no Convênio entre a Prefeitura Mu-
nicipal de Casa Branca e a Santa Casa de Misericórdia de Casa Bran-
ca, nos termos do Artigo 116 § 1º da Lei n. 8.666/93, os membros
abaixo relacionados:

Roberto Minchillo RG n. 3.144.894 SSP/MG
Roseli Teresa Favoretto Castoldi RG n. 6.880.404 SSP/SP
Thais Ribeiro RG n. 35.122.415-4 SSP/SP

Registre-se e Publique-se,

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

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

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

LEI Nº 3.483 de 13 de dezembro de 2017.

CRIA A GALERIA DE CASA-BRANQUENSES ILUSTRES.

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

Art. 1º. Fica criada, no âmbito municipal, a galeria de casa-bran-
quenses ilustres.

Art. 2°. Os participantes ficam incluídos na galeria de casa-bran-
quenses ilustres pelos relevantes serviços prestados à comunidade lo-
cal.

Art. 3°. Deverá ser feito um levantamento desde a fundação da
cidade para colocar na galeria de pessoas ilustres, antepassados que
prestaram relevantes serviços a Casa Branca.

Art. 4°. Todo final de ano será feito uma eleição para inserir as
pessoas que se destacaram durante o ano.

Art. 5°. A galeria ficará exposta em sala própria do Departamento
de Cultura.

Art. 6°. Além do nome da pessoa ilustre, faz-se necessário, se pos-
sível, colocar a foto ilustrativa da pessoa escolhida.

Art. 7°. Para escolha dos antepassados e dos novos escolhidos, deverá
conter:

I – dois representantes do Legislativo;
II – dois representantes do Departamento de Cultura;
III – um especialista da história de Casa Branca.

Art. 8°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 13 de dezembro de 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta Secreta-
ria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL
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Art. 11 O processo de atribuição de classes e/ou aulas dos docentes do
Quadro do Magistério Municipal (QMM) seguirá a classificação geral.

§ 1º Para a finalidade de caput desde artigo, o docente poderá fazer-
se representar por procuração outorgada à pessoa maior, que exercerá, em
seu nome, o direito à atribuição de classes e/ou aulas. Na ausência de pro-
curador, a comissão de que trata o artigo 2º deste Decreto o representará.
Em ambos os casos, não caberá recurso das atribuições efetuadas aos repre-
sentantes.

§ 2º Para finalidade do caput deste artigo o processo de atribuição de
classes e/ou aulas observará a seguinte ordem de preferência, quanto à
situação funcional do servidor:

I – Professores empregados públicos efetivos, que ingressaram por
concurso público de provas e títulos no Quadro do Magistério Municipal
(QMM), ou declarado estáveis por disposição constitucional, segundo sua
classificação.

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

III - Professores empregados públicos efetivos, que ingressaram por
concurso público de provas e títulos no Quadro do Magistério Municipal
(QMM), interessados na ampliação de jornada.

IV – Professores públicos temporários, contratados por prazo deter-
minado através de classificação em processo seletivo simplificado.

§ 3º Aos docentes mencionados no inciso IV serão ofertadas, em cará-
ter de substituição, as classes e aulas remanescentes da atribuição aos
docentes ocupantes de emprego permanente e que não sejam passíveis de
serem destinadas para o provimento de novo emprego.

Art. 12 Os professores empregados públicos efetivos, que ingressa-
ram por concurso público de provas e títulos no Quadro do Magistério
Municipal (QMM), interessados por permuta, deverão encaminhar a Co-
missão de Atribuição requerimento em data anterior ao primeiro dia leti-
vo.

Art. 13 As sessões de atribuição de classes e/ou aulas durante o ano
letivo respeitarão as regras gerais e serão realizadas sempre no Departa-
mento Municipal de Educação, observada a listagem classificatória geral,
consultando a disponibilidade dos servidores efetivos, para substituições
necessárias.

Art. 14 As atribuições de classes e/ou aulas que vierem surgir durante
o ano letivo respeitarão as regras gerais e serão realizadas no Departamen-
to Municipal de Educação.

Art. 15 O docente efetivo que, no ano letivo anterior assumiu carga
suplementar à sua jornada de trabalho e desistiu da mesma, fica impedi-
do de participar de atribuição de aulas para a mesma finalidade para o ano
letivo corrente e o subsequente, de acordo com a legislação vigente.

Art. 16 O docente que contratado por prazo determinado, houver
desistido das classes e/ou aulas assumidas, ficará impedindo durante o ano
letivo corrente e o subsequente de participar do processo de atribuição de
classe e/ou aulas.

Art. 17 O docente já contratado em caráter temporário para exercer
as substituições eventuais nas unidades escolares (professor eventual),
poderá participar dos processos de atribuição no decorrer do ano letivo
caso surjam classes e/ou aulas oriundas de licenças saúde e outras, desis-
tências de acordo com o disposto no art. 31 deste Decreto ou salas abertas
no decorrer do ano letivo para atender o aumento da demanda de alunos.

Art. 18 O docente já contratado em caráter temporário para exercer
as substituições eventuais nas unidades escolares, professor eventual, po-
derá participar de novo processo de atribuição no decorrer do ano letivo,
caso surjam classes e/ou aulas oriundas de licenças, afastamentos, desis-
tências e/ou salas abertas no decorrer do ano letivo.

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

CAPÍTULO III
DO ACÚMULO DE CARGOS, EMPREGOS E/OU FUNÇÕES PÚBLICAS
Art. 19 O docente que pretender atuar em regime de acúmulo de

cargos, empregos e/ou funções públicas deverá declará-lo, na conformida-
de do Anexo I deste Decreto, durante a sessão de atribuição de classes e/ou
aulas, diretamente ao diretor da unidade escolar, sob pena de ter julgada
ilegal a condição de acúmulo.

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

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

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

§ 4º Cabe ao Diretor de Escola a averiguação das situações de acúmu-
lo dos docentes atuantes nas unidades escolares sob a sua responsabilida-
de, devendo comunicar ao Departamento Municipal de Educação, imedi-

atamente, sobre situações irregulares.
§ 5º O Departamento Municipal de Educação fará publicar o ato de-

cisório relativo a cada situação de acúmulo de cargo, emprego e/ou funções
que lhe for comunicado, até o prazo limite de 31 de março do ano letivo
para o qual se requereu a concessão do acúmulo; salvo casos que excepci-
onalmente surgirem no decorrer do ano letivo.

§ 6º Quando a publicação do ato decisório competir a outro ente, mas
não for realizada até a data referida no parágrafo anterior, o Departamen-
to Municipal de Educação diligenciará junto ao órgão, ou suprirá a falta,
promovendo a publicação.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20 Os recursos referentes ao processo de atribuição de classes
e/ou aulas não terão efeito suspensivo nem retroativo.

Art. 21 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 15 de dezembro de 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE ATUAÇÃO EM REGIME DE ACÚMULO DE CARGOS,
EMPREGOS E/OU FUNÇÕES PÚBLICOS

Eu,___________________________________          RG nº
_________________________, professor
_______________________________, DECLARO, para fins de partici-
pação no processo de atribuição de classes e/ou aulas para o ano letivo de
2018, que  atuo em regime de acumulação de cargos, empregos e/ou fun-
ções públicos, possuindo vínculo, junto a
( a o ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_________________, onde exerço o(a) _________________
de__________________, de natureza ___________________, com jorna-
da de trabalho de _________ horas de trabalho semanais.

Oportunamente,

( ) entrego a declaração de jornada de trabalho docente relativamen-
te ao outro cargo/emprego/função em regime de acúmulo;

(  ) comprometo-me a entregar no ato de atribuição de classes e/ou
aulas o atestado/declaração de jornada de trabalho docente relativo ao outro
cargo/emprego/função para regime de acúmulo.

Casa Branca, ______ de dezembro de 2017.
_________________________________

Assinatura do Professor (a)

Secretaria Geral/Departamento Municipal de Educação

DECRETO Nº 2.490 de 15 de dezembro de 2017.

O 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 a necessidade de regulamentar os processos de atri-
buição de classes e/ou aulas do Sistema Municipal de Ensino;

CONSIDERANDO o Convênio, Programa de Ação de Parceria Estado/
Município para o Atendimento do Ensino Fundamental (2º ao 5º ano) e a
necessidade de regulamentar a atribuição das classes e/ou aulas absorvi-
das de unidades escolares estaduais a partir do ano letivo de 2018,

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art.1º Os processos de atribuições de classes e/ou aulas em observân-

cia a Lei nº 9.394 de 20 de janeiro de 1996, no que se refere as modalidades
de ensino oferecidas no âmbito do Sistema Municipal de Ensino e aquelas
absorvidas de unidades escolares estaduais, respeitarão as normas expres-
sas neste Decreto.

Art. 2º Compete a Direção do Departamento Municipal de Educação,
juntamente com a comissão a execução, coordenação, acompanhamento e
supervisão dos processos de atribuição de classes e/ou aulas previstas, as-
segurando-lhes absoluta transparência e legalidade.

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

Art. 4º A classificação dos professores que atenderá o processo de atri-
buição de classes e/ou aulas se dará em listagem classificatória geral.

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

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

II - Preferirá o de maior pontuação relativa a títulos;
III - Preferirá o de maior pontuação relativa a cursos de curta duração;
IV - Preferirá o de maior idade cronológica.
Art. 6º Os projetos que vierem a ser implantados pelo Departamento

Municipal de Educação terão edital próprio e serão ofertados aos docentes
interessados e inscritos que apresentarem os pré-requisitos definidos no
referido edital, em momento oportuno.

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

 Art. 8º Competirá ao Departamento Municipal de Educação execu-
tar o processo de atribuição das aulas do Sistema Municipal de Ensino e
aquelas absorvidas das escolas estaduais.

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

I- Acompanhar o processo de atribuição de classes e/ou aulas dos do-
centes efetivos, cuidando do perfeito registro de atas;

II- Receber, analisar e deliberar sobre os requerimentos de permuta
de protocolados do Departamento Municipal de Educação pelos interessa-
dos do QMM, em momento anterior ao início do ano letivo, e promovê-la,
se o caso;

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

IV- Deliberar sobre a realização de permuta entre docentes da mes-
ma classes e/ou aulas no âmbito da unidade escolar, desde que não haja
prejuízos aos educandos, em qualquer momento do ano letivo, e promove-
la se o caso;

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

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

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

CAPÍTULO II
DA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/OU AULAS

Art. 10 As atribuições de classes e/ou aulas ocorrerão nos dias, locais
e horários discriminados em cronograma divulgado e publicado pelo De-
partamento Municipal de Educação.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente –
CMDCA de Casa Branca, através de sua Comissão organizadora do Pro-
cesso Seletivo e Eleitoral para Membros Suplentes do Conselho Tutelar
e no cumprimento de suas atribuições legais constantes na Lei Federal
nº 8.069/90 vem, através deste, dar publicidade ao resultado da eleição
suplementar do dia 17/12/17:

Casa Branca, 18 de Dezembro de 2017.

GISELY AP. PEREIRA DE LIMA KETENER
Presidente do CMDCA

Casa Branca/SP

PEDRO JOSÉ DE ANDRADE ORFEI
Secretário Executivo da Casa dos Conselhos

Prefeitura Municipal de Casa Branca/SP

Lei Federal 8.069 /90 Rua: Capitão
Horta, 339 – Centro – Casa Branca /
SP – Tel. 3671 6013 Cep 13 700 000 –
conselhos@casabranca.sp.gov.br



Casa Branca, 22 de dezembro/2017DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CASA BRANCA4

Secretaria Geral / 2017

 Autoria do Vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha

LEI Nº 3.482 de 13 de dezembro de 2017.
DENOMINA “ANTONIO ZANCHETA FILHO” A PONTE NA ALAME-

DA GANYMÉDES JOSÉ SANTOS DE OLIVEIRA COM A RUA LÚCIO LEO-
NEL.

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

Art. 1º. Fica denominada “Antonio Zancheta Filho” a ponte na
Alameda Ganymédes José Santos de oliveira com Rua Lúcio Leonel.

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, 13 de dezembro 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 3.484 de 13 de dezembro de 2017.
AUTORIZA O CHEFE DO EXECUTIVO CRIAR O CONSELHO MUNICI-

PAL DE CARNAVAL DE RUA DO MUNICÍPIO DE CASA BRANCA.
A Câmara Municipal de Casa Branca aprova e o Prefeito Municipal

sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1°. Fica o chefe do Executivo a criar o Conselho Municipal do

Carnaval de Rua do Município de Casa Branca,
Art. 2°. O Conselho Municipal do Carnaval é órgão consultivo de

assessoramento no que diz respeito às atividades ligadas ao carnaval no
município e tem por finalidade auxiliar no aprimoramento e na formu-
lação de políticas para o carnaval da Cidade de Casa Branca.

Art. 3°. São atribuições do Conselho:
I – Acompanhar e assessorar todo o processo de desenvolvimento do
carnaval na Cidade de Casa Branca - SP;
II – Acompanhar a realização do Carnaval em nossa Cidade;
III – Auxiliar e recomendar a Prefeitura no fomento do carnaval em

toda
cidade;
IV – Acompanhar o agendamento e toda estrutura necessária para

o desfile

dos blocos;
V – Definir, juntamente com todos os órgãos envolvidos, políticas
necessárias para a realização do carnaval.
Art. 4°. O Conselho será composto por um presidente e por quatro

membros e seus respectivos suplentes, sendo três representantes do Poder
Público, e dois membros da sociedade civil:

Art. 5º. O Conselho Municipal do Carnaval de Rua de Casa Branca
reunir-se-á em sessões plenárias de deliberação, que serão realizadas
ordinariamente a cada três meses e, extraordinariamente quando convo-
cadas pelo presidente, ou por requerimento de um terço dos membros.

Art. 6º. As decisões do Conselho Municipal do Carnaval de Rua de
Casa Branca serão adotadas como orientação para todos os órgãos do
Município de Casa Branca.

Art. 7º. Os membros do conselho poderão solicitar informações a
qualquer Órgão Público Municipal.

Art. 8º. Os membros e entidades que participem do Conselho, cri-
ado pela presente Lei, serão reconhecidos como colaboradores do serviço
público de relevância, vedada, no entanto, qualquer remuneração pelas
correspondentes participações.

Art. 9º. Os membros e entidades que participem do Conselho, cri-
ado pela presente Lei, serão reconhecidos como colaboradores do serviço
público de relevância, vedada, no entanto, qualquer remuneração pelas
correspondentes participações.

Art. 9º. Revogam-se as disposições em contrários.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
       Prefeitura Municipal de Casa Branca, 13 de dezembro 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 3.485 de 13 de dezembro de 2017.
CRIA, NO MUNICÍPIO DE CASA BRANCA, NOS MESES DE OUTU-

BRO e NOVEMBRO, EM COMEMORAÇÃO À JABUTICABA 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 Chefe do executivo autorizado a criar no Município
de Casa Branca no mês de outubro e novembro Meses em comemora-
ção à jabuticaba.

Art. 2º. No mês de outubro é aniversario do nosso município de
Casa Branca, Cidade essa Capital Estadual da Jabuticaba, com intuito
de levar essa tradição para toda nossa região fica os meses de outubro
e novembro em comemoração à Jabuticaba.

Art. 3º. A Comemoração a Jabuticaba tem por objetivos: Trazer o
público para visitar os pontos turísticos, e afins do município de Casa
Branca com o propósito de chamar atenção da população e de todo o
público e também visitar comércios que comercializam alimentos com
a fruta sobre a importância do fruto da Jabuticaba.

Art. 4º. O executivo poderá firmar parceria com empresas ou pes-
soas físicas do município para colocar e comercializar alimentos feitos
com a Fruta da Jabuticaba em locais que será escolhido pelo executivo.

Art. 5º. O Executivo poderá firmar parceria também com empre-
sas de modo em geral que queiram participar das festividades nesses
meses.

Art. 6º. Poderá também ser distribuído nesses meses folhetos com
orientações e explicações de onde surgiu a Jabuticaba e porque nosso
município e a Capital estadual da Jabuticaba.

Art. 7º. A Comemoração a Jabuticaba será em local escolhido pelo
Executivo de responsabilidade do próprio.

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
       Prefeitura Municipal de Casa Branca, 13 de dezembro 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 3.475 de 13 de dezembro de 2017.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRIBUIR MENSALMENTE COM
ENTIDADE NACIONAL DE REPRESENTAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – ABM – ASSO-
CIAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS.

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

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir mensalmente com
a Associação Brasileira de Municípios – ABM, entidade nacional de representa-
ção dos municípios.

Art. 2°. A contribuição visa assegurar a representação institucional do
município de Casa Branca – SP, por meio da Associação Brasileira de Municípios
– ABM, nas diversas esferas administrativas da União, junto ao Governo Fede-

ral e aos diversos ministérios, Congresso Nacional de demais órgãos normati-
vos, de execução e de controle, e para:

I – integrar colegiados de discussão junto aos diversos órgãos governa-
mentais e legislativos, defendendo os interesses dos municípios;

II – participar de ações governamentais que visem ao desenvolvimento
dos municípios, à atualização e capacitação dos quadros de pessoal dos entes
públicos municipais, à modernização e instrumentalização da gestão pública;

III – desenvolver ações comuns com vistas ao aperfeiçoamento e à moder-
nização da gestão pública municipal.

Art. 3°. Para custear o cumprimento das ações referidas no artigo anteri-
or, o município contribuirá financeiramente com a entidade em valores men-
sais a serem estabelecidos em Assembleia Geral da mesma.

Art. 4°. Ficam ratificados os atos de delegação e contribuição realizados
para esta finalidade até a data de publicação da presente lei.

Art. 5°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 13 de dezembro 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


