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Secretaria Geral

Anteprojeto no. 11/2017 de autoria do vereador José 
Renato Furnaletto Romano

LEI Nº 3.547 de 19 de julho de 2018.

INSTITUI A POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CASA BRANCA E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

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

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1º. - A preservação do patrimônio histórico e cultural 
do Município de Casa Branca é dever de todos.
Parágrafo único - O Poder Público Municipal dispensará pro-
teção especial ao patrimônio histórico e cultural, segundo 
os preceitos desta Lei e de regulamentos posteriores para 
tal fim.

CAPÍTULO II
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO  e CULTURAL DO MUNICÍPIO

Artigo 2º. - O patrimônio histórico e cultural do Município 
de Casa Branca é constituído por bens móveis e imóveis, de 
natureza material ou imaterial, tomados individualmente 
ou em conjunto, existentes em seu território e cuja preser-
vação seja de interesse público, dado o seu valor histórico, 
artístico, ecológico, bibliográfico, documental, religioso, fol-
clórico, etnográfico, arqueológico, paleontológico, paisagís-
tico, turístico ou científico.
Artigo 3°. - O município procederá ao tombamento dos bens 
que constituem o seu patrimônio histórico e cultural, por 
deliberação do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico 
e Cultural (COMPHC), devidamente homologado por ato do 
Poder Executivo.                                        
CAPÍTULO III
CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO e CUL-
TURAL
Art. 4º - Fica criado o Conselho Municipal do Patrimônio His-
tórico e Cultural (COMPHC), de caráter deliberativo e con-
sultivo, vinculado ao Gabinete do Prefeito, que terá como 
principais atribuições: 
I - Implementar a política municipal de defesa e proteção 
do patrimônio histórico e cultural, compreendendo o bem 

histórico, artístico, arquitetônico, arqueológico, documental 
e ambiental do Município;
II- Coordenar, integrar e executar as atividades públicas re-
ferentes a essa política;
III- Emitir pareceres e deliberar sobre os processos de tom-
bamento dos bens de interesse histórico e cultural, inclusive 
sobre as limitações ou restrições administrativas próprias 
do regimento de preservação de bem tombado e eventuais 
incentivos e/ou desonerações cabíveis;
IV- Proceder a estudos para elaboração e aperfeiçoamento 
de recursos institucionais e legais, genéricos ou específicos, 
para os fins dessa política;
V- Efetuar, sempre que necessário, gestões junto a entidades 
privadas, solicitando-lhes a colaboração na execução da po-
lítica de que trata o item I deste artigo;
VI- Coordenar e orientar as ações que busquem a realização 
de inventários, registros, vigilância, tombamento e outras 
formas de acautelamento e preservação do acervo identi-
ficado;
VII- Fiscalizar a devida preservação do patrimônio histórico 
e cultural tombado;
VIII - Deliberar sobre recursos que tratem da aplicação de 
multas decorrentes de eventual dano ao bem tombado;
IX- Elaborar o seu Regimento Interno.

Art. 5º - O Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e 
Cultural (COMPHC) será composto por 06 (seis) membros 
titulares e seus respectivos suplentes, com direito a voz e 
voto, nomeador pelo Prefeito Municipal, na seguinte con-
formidade:
I - 3 (três) representantes do Poder Público Municipal e res-
pectivos suplentes;
II- 3 (três) representantes da sociedade civil e respectivos 
suplentes, sendo preferencialmente ligados à área da pre-
servação do patrimônio histórico e cultural.
Parágrafo primeiro - A função de Conselheiro será exercida 
gratuitamente e considerada serviço público relevante.
Parágrafo segundo- Cada representante titular será indicado 
em conjunto com o seu respectivo suplente, que assumirá 
imediatamente no caso de vacância ou qualquer outro im-
pedimento do titular.
Parágrafo terceiro Os membros do Conselho serão designa-
dos para um mandato de 02 (dois) anos, admitindo-se uma 
recondução por igual período.

Art. 6 º- Para o exercício de suas atribuições, o COMPHC po-
derá contar com apoio técnico de especialistas nas áreas do 
conhecimento de Arquitetura e Urbanismo, História, His-
tória das Artes, Ciências Sociais, Geografia, Ciências Bioló-
gicas, Documentação e Arqueologia, Engenharia ou outras 
congêneres, necessárias à elaboração e/ou conclusão de es-
tudos, pareceres ou diagnósticos vinculados às atribuições 
de que trata o art. 4º desta Lei.

CAPÍTULO IV
DA PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO e CULTURAL

Art. 7º- Fica instituído o Livro do Tombo Municipal, destina-
do à inscrição dos bens declarados de interesse de preserva-
ção histórico e cultural para o Município.
Art. 8º - A inscrição dos bens no Livro do Tombo Municipal 
será feita por ato do Poder Executivo, após deliberação pelo 
COMPHC sobre o interesse cultural do bem, respeitado o devi-
do processo legal, no qual serão consignadas as razões para o 
tombamento, conforme requisitos do art. 20 desta Lei.
Art. 9º - Na hipótese de alienação dos bens referidos no ar-
tigo anterior, pertencentes a pessoas físicas ou jurídicas de 
direito privado, o Município terá direito de preferência para 
sua aquisição.
Parágrafo primeiro - A alienação gratuita, transação ou a 
cessão de uso a qualquer título deverão ser devidamente justi-
ficadas e submetidas à apreciação do COMPHC, com antecedên-
cia mínima de 30 (trinta) dias uteis da realização do negócio, 
sob pena de nulidade do ato.

Parágrafo segundo- Os bens pertencentes ao Município, quan-
do tombados, poderão ser alienados ou transferidos para uma 
outra entidade, mediante apreciação prévia do Conselho.

Art. 10 - No caso de transferência de domínio do bem imóvel 
tombado, inclusive por sucessão “causa mortis”, o proprie-
tário do imóvel solicitará ao competente Oficial de Registro 
de Imóveis que efetue as respectivas averbações das transfe-
rências e que dê ciência das mesmas ao COMPHC.

Art. 11 - Os bens tombados ficam sujeitos à inspeção perió-
dica do COMPHC.

Art. 12 - O proprietário que, comprovadamente, não dis-
puser de recursos para proceder às obras de conservação e 
reparação de que o bem tombado necessite, deverá oportu-
namente comunicar esse fato ao Conselho.
Parágrafo primeiro - Recebida a comunicação de que trata o 
caput, o Conselho providenciará inspeção no imóvel a fim 
de verificar a seu estado de conservação, e dentro da sua 
esfera de competência estabelecerá as diretrizes para cap-
tação de recursos para custeio das obras mais emergenciais 
ou necessárias.
Parágrafo segundo - O Conselho poderá, por meio do De-
partamento de Obras do Poder Executivo Municipal, sugerir 
as obras de conservação de bens tombados, independente-
mente de comunicação ou anuência do proprietário, uma 
vez comprovada a urgência das mesmas.
Parágrafo terceiro - O COMPHC poderá mediar a parceria en-
tre proprietários de imóveis tombados e a iniciativa privada 
visando a preservação do próprio, sua conservação e susten-
tabilidade, propondo e fiscalizando as obras que versarem 
sobre a segurança dos imóveis lindeiros ou de pessoas, ca-
racterizadas como imprescindíveis, urgentes e essenciais à 
preservação do bem.

Art. 13- Para evitar prejuízo à visibilidade ou ao destaque 
de qualquer edificação ou sítio tombado, nenhuma obra de 
construção ou demolição poderá ser executada na área com-
preendida num raio de até 300m (trezentos metros) sem que 
o projeto da obra seja previamente aprovado pela Secretaria 
de Obras do Município e analisado pelo COMPHC.

Art. 14 - Nenhuma obra de construção ou demolição nas 
vizinhanças de bens tombados, sejam edificações, lotea-
mentos ou locação e colocação de propaganda-painéis, ou-
tdoors, cartazes ou semelhantes - poderá ser autorizada ou 
aprovada pelo Município, quando estiver em desacordo com 
os padrões de ordem estética fixados pelo COMPHC.
Parágrafo Único - A fixação dos padrões referidos neste arti-
go será feita por decreto do Poder Executivo.

CAPITULO V
DO PROCESSO DE TOMBAMENTO

Art. 15-  O pedido de tombamento provisório deve ser ende-
reçado ao COMPHC e pode ser feito por qualquer interessa-
do, desde que contenha, no mínimo:
I - Caracterização do bem a ser tombado, com indicação, 
se possível, do seu proprietário, sua localização e sua atual 
condição de preservação;
II - Justificativa preliminar do interesse histórico e cultural a 
que se sujeita o bem.
Parágrafo único - O Presidente do COMPHC pode, de oficio, pro-
por deliberação pelo plenário do Conselho sobre tombamento 
provisório, desde que atendidos os incisos I e II deste artigo.

Art.16 - O pedido de tombamento provisório será deliberado 
pelo COMPHC em até 30 dias corridos, contados do dia se-
guinte útil do seu protocolo.
Parágrafo primeiro - Caso haja deferimento do pedido de 
tombamento provisório, o COMPHC notificará o proprietário 
do bem afetado e os competentes Cartório de Registro de 
Imóveis e de Notas.
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Parágrafo segundo - O tombamento provisório do bem gera 
efeitos a partir do recebimento da notificação pelo proprie-
tário ou a partir da data da sua publicação na imprensa ofi-
cial, durante 180 dias corridos, findos os quais a medida de 
proteção perderá seus efeitos, exceto se o COMPHC requerer, 
tempestivamente, prorrogação de prazo por igual período 
ou se tiver ocorrido o tombamento definitivo.
Parágrafo terceiro- Quando houver necessidade de proteção 
da ambiência onde se encontra o imóvel a ser tombado, o 
ato de tombamento, provisório ou definitivo, identificará 
também os imóveis próximos e que sejam suscetíveis igual-
mente de tutela.

Art. 17 - O proprietário do bem tombado provisoriamente 
poderá impugnar o tombo, no prazo de quinze dias corridos 
do recebimento da notificação ou publicação na imprensa 
oficial, apresentando suas razões ao COMPHC.
Parágrafo único - A apresentação da impugnação de que tra-
ta o caput deste artigo, deve ser respondida pelo COMPHC 
em até 10 dias corridos, contados do seu protocolo, não sus-
pende o processo de deliberação do COMPHC sobre o tomba-
mento, salvo se acolhida as razões apresentadas.

Art. 18 - A deliberação do COMPHC acerca do tombamento 
definitivo será tomada com base em parecer técnico e dela 
será dada ciência ao Prefeito Municipal.
Parágrafo único - Se a deliberação do COMPHC for favorável 
ao tombamento, será encaminhada ao Prefeito que terá a 
decisão final, na forma de proposta de tombamento.

Art. 19 -  Entre os livros necessários ao registro de suas ati-
vidades, o COMPHC manterá “livro-tombo”, no qual deve-
rão ser inscritos todos os bens e objetos tombados, com a 
descrição e características peculiares de cada um, para sua 
perfeita identificação.

Art. 20- O Executivo Municipal terá processo próprio para 
cada tombamento, constituindo-se da Resolução de Tom-
bamento, a ser elaborada com subsídios do COMPHC, que 
conterá, no mínimo:
I - Descrição do bem.
II - Fundamentação das características pelas quais o bem 
será incluído no Livro Tombo.
III - Definição e delimitação da preservação e os parâmetros 
de futuras instalações e utilizações.
IV - As limitações impostas ao entorno e ambiência do bem 
tombado, quando necessário.
V - No caso de bens móveis, o procedimento para sua saída 
do município.
VI - No caso de tombamento de coleção de bens, relação das 
peças componentes da coleção e definição de medidas que 
garantam sua integridade.
Art. 21 - O tombamento de bens pertencentes a pessoas ju-
rídicas de direito privado, inclusive ordens e instituições re-
ligiosas, far-se-á voluntária ou compulsoriamente, devendo 
os autos respectivos ser averbados no respectivo Cartório de 
Registro Imóveis ou Tabelionato de Notas, conforme o caso.

Art. 22 - Observadas as formalidades legais, os bens móveis 
e imóveis eventualmente tombados pelo Estado e União no 
município de Casa Branca terão preservadas a sua condição já 
definida.

CAPÍTULO VI
DA PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS
Art. 23 - Cabe ao proprietário do bem tombado a sua proteção 
e conservação, segundo os preceitos de determinações desta 
lei e do COMPHC.
Art.24 - O bem tombado não poderá ser descaracterizado.
Parágrafo primeiro - A restauração, reparação ou alteração do 
bem tombado, somente poderá ser feita em cumprimento aos 

parâmetros estabelecidos na decisão do COMPHC, cabendo ao 
Gabinete do Prefeito a conveniente orientação e acompanha-
mento de sua execução, em conjunto com os Diretores de Cul-
tura, Obras, Meio Ambiente e Planejamento Urbano.
Parágrafo segundo - Havendo dúvida em relação às prescri-
ções do COMPHC, haverá novo pronunciamento que, em caso 
de urgência, poderá ser feito, ad referendum, pelo Departa-
mento de Cultura.

Art. 25 - As construções, demolições, paisagismo no entorno 
ou ambiência do bem tombado deverão seguir as restrições 
impostas por ocasião do tombamento e, em caso de dúvida 
ou omissão, o COMPHC deverá ser consultado.
Parágrafo único -  A partir da manifestação do COMPHC, Ga-
binete do Prefeito, de ofício ou por solicitação de qualquer do 
povo, poderá determinar ao proprietário a execução de obras 
imprescindíveis à conservação do bem tombado, fixando pra-
zo para o seu início e término.

Art. 26 - Se o proprietário do bem tombado não cumprir o 
prazo fixado para início da obra, conforme dispõe o parágrafo 
único do artigo anterior, a Prefeitura Municipal a executará, 
lançando em dívida ativa o montante expendido sem prejuízo 
das respectivas sanções legais de quaisquer naturezas.

Art. 27 - O Poder Municipal pode limitar o uso do bem tom-
bado, de sua vizinhança e ambiência quando houver risco de 
dano, ainda que importe em cassação de alvará já concedido.
  Art.28- Os bens tombados de propriedade do muni-
cípio podem ser entregues com permissão de uso a particula-
res, sendo estabelecidas orientações para a preservação pelo 
COMPHC.
Art. 29 - No caso de extravio ou furto de bem tombado, o 
proprietário deverá dar conhecimento do fato ao COMPHC, o 
prazo de 48 horas.

Art. 30 - O deslocamento ou transferência de propriedade do 
bem móvel tombado deverá ser comunicado ao COMPHC, 
pelo proprietário, possuidor, adquirente ou interessado.
Art. 31 - O Poder Público Municipal poderá reduzir ou isen-
tar o IPTU e outros impostos municipais dos bens tomba-
dos, como meio de incentivo para a manutenção do bem, 
conforme norma específica para este fim.
Art. 32 - Os Departamentos Municipais e demais órgãos da 
Administração Pública direta ou indireta, com competência 
para a concessão de licenças, alvarás e outras autorizações 
para construção, reforma e utilização, desmembramento de 
terrenos, poda ou derrubada de espécies vegetais, deverão 
consultar previamente o COMPHC, antes de qualquer ex-
pedição de ato que afete, direta ou indiretamente, de bens 
tombados, e suas respectivas áreas envoltórias.

CAPÍTULO VII
DAS PENALIDADES

Art. 33 - A infração a qualquer dispositivo da presente lei im-
plicará a aplicação de multa, pelo Departamento de Cultura, 
de até 3.000 VRM (Valor de Referência Municipal) e se hou-
ver como consequência demolição, destruição ou mutilação 
do bem tombado de até 10.000 VRM (Valor de Referência 
Municipal).
Parágrafo primeiro - A aplicação da multa não desobriga à 
conservação, restauração ou reconstrução do bem tombado.
Parágrafo segundo - Caberá ao COMPHC, a decisão em se-
gunda instancia administrativa, sobre a aplicação de multa, 
caso haja impugnação.
Art. 34 - As multas de que trata o artigo 33 desta Lei terão 
seus valores fixados conforme a gravidade da infração, de-
vendo o montante ser depositado no Fundo de que trata o 
art. 38 desta Lei, no prazo de 05 (cinco) dias da notificação ou, 
no mesmo prazo, ser interposto recurso ao COMPHC.

Art. 35 - Todas as obras e benfeitorias construídas ou coloca-
das em desacordo com os parâmetros estabelecidos no tom-
bamento ou sem observância da ambiência ou visualização 
do bem tombado deverão ser demolidas ou retiradas, se soli-
citadas pelo COMPHC.
Parágrafo único- Se o responsável não o fizer no prazo deter-
minado pelo departamento de Cultura, o Poder Público o fará 
e será ressarcido pelo responsável, sem prejuízo das sanções 
legais de quaisquer naturezas.

Art. 36- Todo aquele que, por ação ou omissão, causar dano 
a bem tombado responderá pelos custos de restauração ou 
reconstrução e por perdas e danos, sem prejuízo da respon-
sabilidade criminal e outras penalidades legais de quaisquer 
naturezas.

Art. 37 - Na hipótese de extravio ou furto de qualquer bem 
móvel tombado, ou posse ilícita, quando imóvel, o proprietá-
rio ou quem detiver a posse deverá comunicar a ocorrência 
ao COMPHC em até 5 (cinco) dias da data em que tiver tomado 
conhecimento da ocorrência, sob pena de multa de até 1.000 
(um mil) VRM.

CAPÍTULO VIII
DO FUNDO DE PROTEÇÀO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO e CUL-
TURAL
Art. 38 - Fica criado o Fundo de Proteção do Patrimônio His-
tórico e Cultural de Casa Branca (FUMPHC), gerido pelo COM-
PHC, vinculado ao Gabinete do Prefeito, cujos recursos serão 
destinados à execução de serviços e obras de manutenção e 
reparos dos bens tombados, assim como à sua aquisição na 
forma a ser estipulada em regulamento.
             Art. 39- Constituirão receita do FUNPHC de Casa 
Branca:
I - dotações orçamentárias;
II - doações e legados de terceiros;
III - o valor das multas aplicadas com base nesta lei;
IV - os rendimentos provenientes da aplicação dos seus re-
cursos;
V - quaisquer outros recursos ou rendas que lhe sejam des-
tinados.

Art.40 - Aplicar-se-ão ao FUNPHC as disposições legais de con-
trole, prestação e tomadas de contas em geral, sem prejuízo 
de competência específica do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 41 - Os relatórios de atividades, direitos e despesas do 
FUNPAHC serão apresentados semestralmente ao COMPHC e 
devidamente publicados na imprensa oficial.

CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 42 - O Poder Público Municipal elaborará regulamento da 
presente Lei, naquilo que for necessário, no prazo de 60 dias 
de sua publicação.
Art. 43 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 19 de julho 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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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2018 - 

PROCESSO nº 82/2018

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais 
de escritório e papelaria para atender os setores de Adminis-
tração da Prefeitura Municipal.

Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas 
do dia 17/08/2018. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Es-
quina com Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo. 

Abertura: A abertura dos envelopes ocorrerá no mesmo 
dia indicado às 09hs. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - 
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 Arantes, Setor de Protocolo.

Esclarecimentos Fone (19) 3671-9748. 

Casa Branca, 06.08.2018

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2018 - 

PROCESSO nº 69/2018

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento 
de conjunto escolar infantil econômico 04 lugares para as 
escolas da Rede Municipal de Ensino.

Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas 
do dia 21/08/2018. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Es-
quina com Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo. 

Abertura: A abertura dos envelopes ocorrerá no mesmo 
dia indicado às 09hs. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - 
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 Arantes, Setor de Protocolo.

Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720. 

Casa Branca, 08.08.2018

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

P O R T A R I A Nº. 6.418

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, INCISO V e 
VIII DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E DE CONFORMIDADE 
COM A Lei no. 3.524 de 10 de maio de 2018.

    RESOLVE nomear e dar posse aos membros que cons-
tituirão a COMISSÃO abaixo para proceder com a Avaliação 
Imobiliária dos Lotes dos DISTRITOS INDUSTRIAIS 01 e 02, 
bem como conseguinte alienação a terceiros, como segue:

ANTONIO EDUARDO MARCON NOGUEIRA - RG 26.818.002
JOSÉ MENEZELLO NETO -  RG 5.556.741-1
CAMILA ALONSO DA COSTA - RG 40.379.488-2
CARLOS ALBERTO BARIONI - RG 925.616.598-87
GUILIANO MARCUS GIACON - RG 105.853.128-00

Registre-se   e   publique-se
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 03 de agosto de 

2018.

 MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2018 -
PROCESSO nº 71/2018

Objeto: Registro de preços para aquisição de calçados 
de segurança para os servidores municipais.

Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas 
do dia 20/08/2018. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Es-
quina com Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo. 

Abertura: A abertura dos envelopes ocorrerá no mesmo 
dia indicado às 09hs. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - 
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 Arantes, Setor de Protocolo.

Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720. 
Casa Branca, 06.08.2018

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

P O R T A R I A  Nº. 6.415

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 VIII DA LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL NO. 
3.323 de 16 de junho de 2016. 

NOMEIA e dá posse aos membros que constituirão o CONSE-
LHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - CMS, conforme segue: - 

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO

Titular - Giuliano Marcus Giacon - RG nº 20.079.504
Suplente - José Menezello Neto - RG nº 5.556.741

Titular - Vitor de Faria Rocha Carvalho - RG nº 46.016.138-6  
Suplente - José Roberto Jacobini - RG nº 12.109.097  

Titular- João Ricardo Guimarães Caetano - RG nº 8.304.197-7
Suplente- Gisele Gonçalves Dias - RG nº 29.111.815-x

REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL

Titular - José Carlos Rezende Nogueira - RG nº 13.559.540
Suplente - Cícero Thadeu Lima     - RG nº 7.568.185-7 

Titular - Matheus Gomes Coelho - RG nº 41.869.026-1
Suplente - Letícia Zonfrile Barbosa -  RG nº 33.629.015-9 

Titular - Mauro Mendes Filho - RG nº 4.307.654
Suplente - Ana Cláudia  de Oliveira - RG nº 46.307.656-4 

Registre     -     se         e         Publique     -     se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 26 de julho de 2018.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PRFEITO MUNICIPAL
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lhoramento público, em área pública ou privada, destinados ao 
trânsito de pessoas e de veículos, no corpo do requerimento e 
em croqui ou esboço que permita a identificação da localidade.

§ 2º Competirá ao Departamento de Obras informar os ele-
mentos indispensáveis à denominação social pretendida e se 
a área se classifica como de risco ou não edificante e eventual 
restrição imposta às áreas de proteção ambiental permanente.

§ 4º Nas hipóteses do inciso II, os interessados poderão so-
licitar, previamente, ao Departamento de Obras, o fornecimen-
to de croqui, de modo a permitir a instrução exigida no § 1º.

Art. 4º - As placas de denominação social deverão ser colo-
cadas em postes apropriados e, na impossibilidade, serão fixa-
dos nos prédios de esquina, com boa visibilidade.

Art. 5º-  O controle numérico das edificações, conhecidas 
por subnormais não urbanizadas, em áreas públicas ou priva-
das, competirá ao Departamento de Planejamento, Gestão e 
Apoio Administrativo, o qual, sem prejuízo das demais compe-
tências legalmente estabelecidas, manterá cadastro atualizado 
das edificações subnormais do Município e compartilhará os 
dados cadastrais do município.

Art.6º -  Deverá ser juntada ao processo que tratar da nu-
meração social relação contendo o número de lotes e os núme-
ros prediais das edificações existentes no local a ser numerado 
socialmente.

Parágrafo único - Em hipótese alguma será concedido mais 
de um número social para localização de edificação de um mes-
mo munícipe.

Art. 7º - As certidões de numeração predial ou de deno-
minação social para os casos previstos pela Lei Municipal nº 
2538/2018 deverão constar a observação de que se destinam 
a orientar e localizar espacialmente as edificações no territó-
rio do Município e, em nenhuma hipótese, importará: no re-
conhecimento do direito de propriedade, posse, parcelamento, 
desmembramento, na aprovação de loteamento irregular, con-
domínio, conjunto de habitações, edificação, ou na regularida-
de de edificação, e nem em autorização para qualquer ato de 
registro cartorário.

Art. 8º - Todos os pedidos e documentos protocolizados an-
teriormente à data de edição deste decreto, desde que atendam 
aos requisitos e condições nele estabelecidas, poderão ser apro-
veitados e complementados para o específico fim de atribuição 
de denominação, numeração ou endereço social.

 Art. 9º - Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

                     
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 09 de agosto de 

2018.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado 
nesta Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETARIA GERAL

SECRETARIA GERAL

DECRETO No. 2.540 de 09 de agosto de 2018.

REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 3.538, DE 12 DE JU-
NHO DE 2018 QUE ESTABELECE NORMAS PARA A OFICIALIZA-
ÇÃO ENDEREÇO SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MARCO CESAR DE PAIVA AGA, Prefeito do Município de 
Casa Branca, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, e

Considerando ser dever do Município atender aos princí-
pios fundamentais da cidadania, da dignidade da pessoa hu-
mana e da promoção do bem de todos, sem preconceitos de 
origem, sexo, cor, idade, e quaisquer outras formas de discri-
minação;

Considerando que a ausência de endereço social nas áreas 
de ocupações irregulares se caracteriza como forma de discri-
minação aos ocupantes daquelas áreas, e

Considerando as disposições contidas na Lei Municipal nº 
3.538/2018 que criou o endereço social, destinado à adequada 
localização de edificações em ocupações irregulares,

DECRETA:

Art. 1º - O fornecimento de endereço social obedecerá às 
normas contidas na Lei Municipal nº 3.538/2018, neste decreto, 
nas diretrizes básicas para o sistema de emplacamento predial, 
e, no que couber, às demais disposições municipais sobre deno-
minação de vias e logradouros.

Art. 2º - Toda rua, avenida, via, viela, passagem ou logra-
douro denominado social ou oficialmente deverão constar do 
cadastro cartográfico do Município.

Art. 3- A denominação social será atribuída por decreto 
do Executivo, após prévia instrução de processo administrativo 
próprio que será iniciado por:

I - instrução de ofício, ofertada por qualquer dos órgãos 
da Prefeitura, ou

II - requerimento de Presidente de Associação de Morado-
res ou de ocupantes do local a ser denominado socialmente.

§ 1º A instrução e o requerimento deverão indicar o bairro, 
a vila ou o núcleo habitacional, como também eventuais deno-
minações provisórias dadas ou pretendidas às ruas, avenidas, 
vias, vielas, passagens ou logradouros dotados de qualquer me-

SECRETARIA GERAL

DECRETO No. 2.541 de 09 de agosto de 2018.

MARCO CESAR DE PAIVA AGA, Prefeito do Município de Casa 
Branca, no uso de suas atribuições legais, especialmente o 
disposto na Lei Municipal nº 3538/2018 que dispõe sobre a 
criação do endereço social, destinado à localização de edifi-
cações em ocupações irregulares, e pelo seu Decreto regu-
lamentador,

DECRETA:

Art. 1º- A via abaixo descrita passa a ter a seguinte denomi-
nação social oficial:

I- RUA LILIAN DA COSTA GRILO, localizada entre a Rua 
1 e o prolongamento da Rua 5, do loteamento Jardim Colina 
do Sol;

Art. 2º. As despesas com a execução deste Decreto correrão 
à conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
 Prefeitura Municipal de Casa Branca, 09 de agosto 
de 2018.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta 
Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETARIA GERAL

DECRETO  N°.  2.539 de  03 de  agosto  de  2018.

Dispõe sobre a Regulamentação da Lei Municipal nº 2.174 
de 20 de dezembro de 1995 (faixas de publicação) e dá outras 
providências.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, Prefeito Municipal de Casa 
Branca, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas por Lei, nos termos da Lei Orgânica do Mu-

nicípio e considerando que a Lei Municipal nº 2.174 de 20 de 
dezembro de 1995, dispõe sobre as faixas de publicação;

D E C R E T A: -

Art. 1º -As faixas de publicação, com exceção das institu-
cionais não poderão ser colocadas no Centro da Cidade de Casa 
Branca, sendo assim considerados também como Centro, os lo-
cais Jardim Tupi, Jardim Paulista e Vila Francischett.  

Art. 2º-Poderão ser colocadas faixas nos Bairros da cidade, 
mediante o recolhimento da taxa respectiva, com exceção aos 
entes comprovadamente isentos, sendo que as mesmas deve-
rão permanecer por 15 dias, podendo este prazo ser prorroga-
do por igual período, com novo recolhimento da taxa corres-
pondente.

Art.3º - A faixa deverá conter o nome da firma que a con-
feccionou, bem como a data de sua instalação.

Parágrafo Único - O não cumprimento das condições es-

tabelecidas nos Arts. 1º e 2º e 3º, acarretará a retirada da faixa 
pelo Departamento de Serviços Municipais, devendo o interes-
sado reavê-la no Almoxarifado Municipal.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 03 de agosto 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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