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EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município é uma publicação oficial 

da Prefeitura do Município de Casa Branca e da Câmara Mu-
nicipal 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 60/2018 
PROCESSO nº 93/2018

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O 
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE E MEDICINA PRE-
VENTIVA DO MUNICÍPIO DE CASA BRANCA - SP.

Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas do dia 
25/01/2019. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina 
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 - Es-
quina 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, 15.01.2019

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

COMUNICADO

Com referência ao Pregão nº 76/2019 - Processo nº 130/2019 
que tem como objeto o Registro de preço para fornecimento 
de oxigênio medicinal-cilindro para o Departamento Muni-
cipal de Saúde e Medicina Preventiva, temos a informar que 
houve a alteração do valor estimado no anexo I.E informo 
ainda que a data de entrega e abertura dos nº 01 “PROPOS-
TA”, nº 02 “HABILITAÇÃO” foi transferida para o dia 28 de 
janeiro de 2019, ficando da seguinte conformidade:Os enve-
lopes contendo a “PROPOSTA COMERCIAL” e a “DOCUMEN-
TAÇÃO”, deverão ser protocolados no Setor de Protocolo – 
Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 – Esquina com Rua Altino 
Arantes, no dia 28/01/2019, até às 08:50hs. 

A abertura dos mesmos será no mesmo dia indicado às 09 
horas no Setor de Licitações – Praça Barão de Mogi Guaçu, 
51 – Esquina com Rua Altino Arantes

Casa Branca, 14 de janeiro de 2019.

CLAUDIO REZENDE JUNIOR
Pregoeiro



 Casa Branca, 18 de janeiro de 2019 - Edição 83/2019 3

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2019

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CASA BRANCA, Estado de São Paulo, torna público em 
conformidade com a Lei Municipal nº 3.258, de 11 de fevereiro de 2015, regulamentado pelo 
Decreto Municipal nº 2.315, de 18 de fevereiro de 2015, a abertura do PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO para provimento de vagas para o Programa Municipal de Auxílio Emergencial 
ao Desempregado, de caráter assistencial, denominado “Frente de Trabalho”. O Processo Se-
letivo será regido pelas instruções especiais constantes do presente instrumento e na legis-
lação pertinente.

1. Da Denominação – Jornada de Atividade – Bolsas – Benefício e Auxílios

  Denominação Jornada Bolsas  Cadastro Benefício                           Auxílio
  de  ofertadas Reserva
  Atividade de bolsas  

 Programa Municipal    18 (dezoito) R$50,00 01 (uma)
  de Auxílio    V.R.M. (Valor (cinqüenta cesta básica
 Emergencial 40 horas 20 80 de Referência reais) para social para
 ao Desempregado  semanais   Municipal) Transporte alimentação
   

1.1 – A designação de local do trabalho será feita conforme as necessidades da Admi-
nistração. 

1.2 – As concessões das bolsas ocorrerão de acordo com a disponibilidade orçamentária 
e financeira da Administração, observados os limites da lei.

2. INSCRIÇÃO

2.1 – As inscrições ocorrerão no período de 21 a 25 de janeiro de 2019, no horário das 
08:30 às 11:00 e das 13:00 às 17:00hs, na sede do Departamento de Promoção Social, localiza-
do na Av. Luiz Gama, 131 – Centro, podendo ser prorrogado por interesse da Administração, 
mediante prévia convocação oficial.

3. CLASSIFICAÇÃO

3.1 – A Classificação será realizada pela Comissão do Programa Municipal de Auxílio 
Emergencial ao Desempregado - PMAED, nomeada pela Portaria nº 6.470, de 15 de Janeiro de 
2019, e obedecerá aos seguintes critérios:

I – Maior tempo de residência no município de Casa Branca:
a) nasceu e sempre morou no município: 35 pontos;
b) acima de 71 meses: 30 pontos;
c) de 60 a 70 meses: 25 pontos;
d) de 48 a 59 meses: 20 pontos;
e) de 36 a 47 meses: 15 pontos;
f) abaixo de 36 meses: indeferido o pedido de inscrição.

II – Menor renda familiar per capita:
a) até 10% do salário mínimo: 35 pontos;
b) de 10,1% a 20% do salário mínimo: 30 pontos;
c) de 20,1% a 30% do salário mínimo: 25 pontos;
d) de 30,1% a 40% do salário mínimo: 20 pontos;
e) de 40,1% a 50% do salário mínimo: 10 pontos;
f) acima de 50% do salário mínimo: indeferido o pedido de inscrição.

III – Maior tempo de desemprego:
a) acima de 60 meses: 35 pontos;
b) de 48 a 60 meses: 30 pontos;
c) de 36 a 47 meses: 25 pontos;
d) de 24 a 35 meses: 20 pontos;
e) de 12 a 23 meses: 15 pontos;

IV – Menor grau de escolaridade do beneficiário:
a) analfabeto: 35 pontos;

b) alfabetizado até a 4ª série do Primeiro Grau: 30 pontos;
c) Primeiro Grau Incompleto: 25 pontos;
d) Primeiro Grau Completo: 20 pontos;
e) Segundo Grau Incompleto: 15 pontos
f) Segundo Grau Completo: 10 pontos;
g) Ensino Superior completo ou incompleto: nenhum ponto.

V – Condições de moradia:
a) morador de rua em processo de reinserção social: 35 pontos;
b) barraco alugado: 30 pontos;
c) barraco próprio: 25 pontos;
d) casa de alvenaria alugada com, no máximo, dois cômodos: 20 pontos;
e) casa de alvenaria própria com, no máximo, dois cômodos: 15 pontos;
f) casa de alvenaria alugada com mais de dois cômodos: 10 pontos;
g) casa de alvenaria própria com mais de dois cômodos: 5 pontos.

VI – Estado civil:
a) viúvo (a) ou separado (a): 25 pontos;
b) casado (a) ou união estável: 20 pontos;
c) solteiro (a): 10 pontos.

VII – Famílias com filhos e/ou dependentes com idade até 23 (vinte e três) meses em 
estado de desnutrição: pontuação obtida pela multiplicação do número de dependentes com 
atestado médico por 15 (quinze) pontos;

VIII – Famílias com maior número de dependentes: pontuação resultante da multipli-
cação do número de dependentes por 5 (cinco) pontos;

IX – Famílias com dependentes idosos ou portadores de necessidades especiais: 
pontuação resultante da multiplicação do número de dependentes idosos ou portadores de 
necessidades especiais por 5 (cinco) pontos;

X – Famílias com filhos e/ou dependentes sob medidas específicas de proteção ou 
sócio-educativas, previstas, respectivamente, nos artigos 98, 99 a 102 a 112 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente: pontuação resultante da multiplicação do número de dependentes 
nesta situação por 5 (cinco) pontos;

XI – Egressos do sistema penitenciário: 10 pontos.

3.2 – Em caso de empate, será utilizado o seguinte critério de desempate: a maior pon-
tuação obtida nos critérios de classificação abaixo discriminados:

I – Maior tempo de residência no município de Casa Branca;
II – Menor renda per capita;
III – Maior tempo de desemprego;
IV – Menor grau de escolaridade do beneficiário;
V – Condições de moradia;
VI – Sorteio.

3.3 – A referida Classificação ocorrerá no período de 31 de janeiro de 2019, pela Comis-
são supra mencionada.

3.4 – A Publicação da Classificação Final, com a pontuação de cada candidato ocorrerá 
no dia 31 de janeiro de 2019, sendo publicado no site desta Prefeitura (http://www.casabran-
ca.sp.gov.br), Jornal local e afixado no quadro de avisos desta Prefeitura.

4 . RECURSOS

4.1 – Da Publicação da Classificação Final caberá recurso à Comissão do Programa Mu-
nicipal de Auxílio Emergencial ao Desempregado - PMAED, que deverá ser interposto no pra-
zo de 3 (três) dias úteis (04 a 06 de fevereiro de 2019), contendo as razões do pedido, e ainda, 
o pedido de reforma da classificação.

4.2 – O recurso de que trata o item anterior poderá ser interposto por procurador, desde 
que devidamente constituído, devendo ser juntado o competente instrumento de mandato.

4.3 – O candidato deverá protocolar o recurso junto ao Setor de Protocolo, desta Prefei-
tura, na Praça Barão de Mogi Guaçu, esquina com a Altino Arantes, nº 51 - Centro, no horário 
das 13:00 às 16:00 horas, nos referidos dias. O Setor de Protocolo encaminhará os recursos ao 
Departamento de Promoção Social, para que a Comissão PMAED aprecie.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

5.1 – A publicação do Resultado Final será no dia 08 de fevereiro de 2019, após a análise 
dos recursos.
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5.2 – Posteriormente ao Resultado Final, que não caberá mais recursos, será homologa-

do o Processo Seletivo Simplificado, em 14 de fevereiro de 2019.

5.3 – A validade do presente Processo Seletivo, será de (12) doze meses, prorrogáveis 
por até 12 (doze) meses de acordo com a absoluta necessidade da Administração Municipal.

5.4 – A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente 
à ordem de classificação, não gerando o fato de aprovação, direito à nomeação. Apesar das 
bolsas previstas no presente edital, os aprovados serão chamados conforme as necessidades 
locais e possibilidades a serem aferidas a critério exclusivo da Administração.

5.5 – O candidato convocado deverá apresentar as cópias dos seguintes documentos: 
1. Título Eleitoral e comprovante de ter votado nas últimas eleições, 
2. RG 
3. C.P.F.
4. Certidão de nascimento ou Casamento.
5. Declaração do tempo de residência no Município, conforme modelo em anexo, obser-

vando o artigo 299, do Código Penal.
6. Comprovante de renda familiar ou declaração.
7. Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS.
8. Certificado de Conclusão de Curso.
9. Comprovante de residência.
10. Declaração do Departamento Municipal de Saúde, quando houver, na família, filhos 

e/ou dependentes com idade até 23 (vinte e três) meses em estado de desnutrição.
11. Declaração de dependentes idosos ou portadores de necessidades especiais, obser-

vando o artigo 299, do Código Penal, quando houver.

12. Atestado de Permanência Carcerária, quando houver.

5.5.1 – A não apresentação de algum dos documentos solicitados neste Edital implicará 
na perda do direito à inclusão no programa. 

5.6 – A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, 
ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Processo Seletivo, anulando-se 
todos os atos decorrentes, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da declaração.

5.7 – O Departamento de Promoção Social entrará em contato com os candidatos classifi-
cados para comparecimento, em horário, data e local determinado. O não comparecimento será 
considerado desistência pela vaga, sendo convocado o próximo candidato classificado.

5.8 – Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expres-
samente previstos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão do Programa Municipal de 
Auxílio Emergencial ao Desempregado - PMAED e com a assessoria do Jurídico da Prefeitura.

5.9 – A Organização, classificação e publicação são responsabilidade da Comissão do Pro-
grama Municipal de Auxílio Emergencial ao Desempregado - PMAED, por sua ação ou delegação.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Casa Branca – SP, 16 de Janeiro de 2019.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
Prefeito Municipal
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RESOLUÇÃO COMUTTRAN Nº 001/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CON-
SELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE – COMUTTRAN 

DE CASA BRANCA.

O CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CASA 
BRANCA - COMUTTRAN, criado pela Lei Complementar nº 3.440, 
de 14 de Novembro de 2017, órgão colegiado de poder normativo, 
consultivo e participativo da política municipal de trânsito de Casa 
Branca, de composição paritária entre Governo e Sociedade Civil;

CONSIDERANDO o Inciso VII do artigo 8º e o artigo 13º da Lei Muni-
cipal Nº 3.440 de 14 de Novembro de 2017;

CONSIDERANDO o processo administrativo interno que resultou na 
elaboração do texto na forma do anexo a esta resolução; 

R E S O L V E:

Art. 1º  Aprovar o Regimento Interno do Conselho Mu-
nicipal de Trânsito e Transporte de Casa Branca, na forma do Anexo 
à presente Resolução.

Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação;

ANEXO À RESOLUÇÃO COMUTTRAN Nº 001/2019 DE 11 DE JANEIRO 
DE 2019

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTE – COMUTTRAN DE CASA BRANCA, ESTADO DE SÃO 

PAULO.

CAPÍTULO I
DA NATUREZA, SEDE, FINALIDADE E ATRIBUIÇÕES

Art. 1º  O Conselho Municipal de Trânsito e Transporte - COMUT-
TRAN, órgão do Poder Público, de participação comunitária e social 
reger-se-á pela Lei no 3.440, de 14 de novembro de 2.017, e pelo 
presente Regimento Interno, tendo como sede as dependências do 
Departamento Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobili-
dade - SEGTRAN.

Art. 2º   O Conselho Municipal de Trânsito e Transporte 
– COMUTTRAN é responsável pelo controle da qualidade dos servi-
ços e fiscalização dos atos dos demais órgãos integrantes do Poder 
Público Municipal, no que concerne ao trânsito e aos transportes 
públicos.

§1º O Conselho Municipal de Trânsito e Transporte – COMUT-
TRAN poderá manifestar-se, previamente, em questões de planeja-
mento geral, tais como: 

I. Planos de Circulação, suas diretrizes básicas e alterações globais 
da rede de transporte público;

II. Diretrizes gerais para a formulação de políticas de trânsito e 
transportes urbanos;

III. Estudos tarifários, composição das tarifas e alterações de custos 
dos serviços de transporte;

IV. Projetos alternativos de arrecadação e financiamento de trans-
portes urbanos;

V. Planos de alteração do sistema viário.

§2º  Além do disposto no Artigo 8º da Lei Complementar 3.440 
2017, compete ainda ao Conselho Municipal de Trânsito e Trans-
porte – COMUTTRAN,  propor,  fiscalizar, opinar e deliberar, sem 
prejuízo de competência superior, sobre:

I. Critérios gerais sobre reivindicações dos munícipes, especialmen-

te quanto ao atendimento  da população, qualidade e eficiência dos 
serviços, adequação dos equipamentos, educação e informação;

II. Critérios gerais para credenciamento e acompanhamento da fis-
calização comunitária dos serviços de transportes urbanos, inclu-
sive com a promoção de censo de passageiros, quando  necessário;

III. Atos da Administração Pública, notadamente questões de cum-
primento de horários, disponibilidade de veículos condizentes com 
as necessidades da população, respeito ao passageiro, cumprimen-
to da legislação em vigor, qualidade ambiental, estudos globais e  
racionalização  de  trajetos de linhas;
 
IV. Cumprimento dos critérios de outorga da permissão, cassa-
ção ou modificação das permissões de exploração dos serviços de 
transportes públicos;

V. Resultados financeiros dos permissionários, especialmente re-
ceitas advindas da venda de vale-transporte, passagem escolar e 
outras antecipações adotadas pela administração municipal;

VI. Quaisquer outros assuntos afins ao trânsito e ao sistema de 
transportes urbanos, apresentados pelo Departamento Municipal 
de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade – SEGTRAN.

§3º Fica assegurado ao Conselho Municipal de Trânsito  e Transpor-
te - COMUTTRAN  o direito  de fiscalizar as empresas prestadoras de 
serviços de transporte coletivo, com amplos poderes de verificação 
de     sua administração, contabilidade, recursos técnicos, econômi-
cos e financeiros, principalmente para conhecer a rentabilidade dos 
serviços, avaliar sobre a justeza das tarifas e indicar punições  às  
infrações regulamentares e contratuais.

§4º O Conselho Municipal de Trânsito  e Transporte - COMUTTRAN, 
por deliberação de plenário, poderá convocar a Equipe de Fiscaliza-
ção do Departamento de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade 
- SEGTRAN para realizar diligências oficiais nas garagens, terminais 
de linha,  pontos  de  táxi,  pontos de moto táxi, locais de embarque 
e desembarque de turistas, itinerários do sistema de transportes da 
cidade, bem como qualquer outro local em que devam ser  observa-
das  questões  relativas ao transporte e ao trânsito.

§5º Os fiscais, designados para as atividades, deverão ser orienta-
dos a darem condições aos conselheiros para que verifiquem todos 
os itens ou questões que motivaram a diligência oficial.

§6º A equipe de fiscalização deverá ser comunicada da decisão do 
Conselho, no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes da atividade.

§7º O Departamento de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade 
- SEGTRAN emitirá uma credencial assinada pelo seu Diretor, que 
identificará os membros do Conselho, que farão parte das diligên-
cias.

CAPÍTULO II 
DA COMPOSIÇÃO

Art. 3º  O COMUTTRAN será integrado por 8 (oito) membros titula-
res e 2 (dois) suplentes, assim distribuídos:

I – Representantes da Administração Municipal:
a) Diretor (a) do Departamento de Segurança Pública, Trânsito e 
Mobilidade - SEGTRAN;
b) Assessor técnico do SEGTRAN;
c) Diretor (a), ou seu representante, do Departamento de Obras;
d) Diretor (a), ou seu representante, do Departamento de Serviços 
Municipais.

II – Representantes da sociedade:
a) Diretor Técnico I da CIRETRAN de Casa Branca;
b) Capitão, ou seu representante, da 2ª Cia Militar de Casa Branca;
c) Presidente, ou seu representante, da Associação Comercial de 
Casa Branca;
d) Representante da comunidade.

III – Suplentes:
a) 1 (um) representante da Administração Municipal;
b) 1 (um) representante da comunidade.

§1º Os representantes e o suplente da Administração Municipal se-
rão indicadas pelos respectivos órgãos.

§2º Os representantes da sociedade, bem como o suplente, serão 
indicados por ato próprio do Prefeito Municipal mediante consulta 
da diretoria do Departamento de Segurança Pública, Trânsito e Mo-
bilidade - SEGTRAN do município.

§3º Os conselheiros não receberão remuneração por suas ativida-
des, sendo a função considerada de relevante interesse público.

§4º Os conselheiros que faltarem sem justificativa a 3  (três)  reu-
niões  ordinárias  consecutivas ou a 6 (seis) intercaladas, por ano 
civil, perderão a representatividade, sendo que a sua entidade será 
notificada para indicar outro representante e arrazoar as  alegações  
por  escrito,  no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incorrer no 
disposto do parágrafo seguinte.

§5º Caso o novo representante de uma mesma entidade for enqua-
drado no dispositivo do parágrafo anterior ou a entidade não se 
manifestar no prazo desse parágrafo, o Plenário do Conselho en-
viará comunicação formal a entidade para comparecer em plenário 
justificando-se  sobre  a  ausência, logo após o Plenário deliberará 
sobre a exclusão da entidade do quadro do Conselho com a conse-
quente alteração na lei.

CAPÍTULO  III 
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 4º  O Conselho Municipal de Trânsito e Transporte - COMUT-
TRAN constituir-se-á dos seguintes fóruns  que funcionarão nor-
malmente.

I. Plenário

II. Comissão Executiva

III. Comissões Especiais

Parágrafo único – O quórum para início das reuniões é de 50 (cin-
quenta) por cento mais 1 (um), computados os representantes das 
entidades formalmente cadastradas, conforme determina este Re-
gimento. Caso não haja quórum, após 30 (trinta) minutos transcor-
ridos da hora marcada para o início, a reunião deverá ser remarcada 
pela Presidência.
 

Art. 5º  A Comissão Executiva será composta pelo Pre-
sidente, pelo Vice-Presidente, pelo Secretário e deverá encaminhar 
as decisões do Plenário do Conselho Municipal de Trânsito e Trans-
porte - COMUTTRAN, bem como representar o Conselho nos casos 
em que o Plenário determinar.

Parágrafo único – Na vacância da presidência assume o vice-pre-
sidente, o secretário assume    a vice-presidência e outro membro 
deverá ser designado, de modo extraordinário, para assumir o car-
go de Secretário.

Art. 6º As Comissões Especiais são um instrumento do Plenário 
escolhido por  maioria simples, de caráter consultivo e serão com-
postas por, no mínimo, 3 (três) conselheiros.  Cada Comissão Espe-
cial deverá ter um relator, que submeterá ao Plenário os resultados 
do trabalho da mesma.

CAPÍTULO IV
DA ELEIÇÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA

Art. 7º As atividades do COMUTTRAN serão coordenadas por uma 
Comissão Executiva composta por 3 (três) membros, designados 
como Presidente, Vice-Presidente e Secretário.

§1º A Presidência da Comissão Executiva caberá ao Diretor (a) do 
Departamento Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobili-
dade - SEGTRAN;

§2º Os outros membros da Comissão Executiva serão eleitos pelos 
conselheiros para mandato de 2 (dois) anos, permitidas recondu-
ções. Todos os membros do Conselho poderão votar e ser votados.

Art. 8º O procedimento será de registro individual de nomes es-
pecificando para que cargo.

Art. 9º Na indicação de nomes individualmente o plenário  deverá 



 Casa Branca, 18 de janeiro de 2019 - Edição 83/2019 7

votar  cargo  por  cargo  entre os nomes indicados, sendo eleito o 
nome que obtiver o maior número de votos.

§1º No caso de haver empate, será considerado eleito o candidato 
com maior tempo de atividade no Conselho.

§2º O mandato será de 1 (um) ano.

Art. 10º  O processo eleitoral iniciar-se-á, sempre, na 1ª Sessão Or-
dinária do mês de abril e obedecerá as seguintes etapas:

I. Abertura do processo;

II. Inscrição de nomes;

III. Impugnações, esclarecimentos;

IV. Eleição.

Parágrafo único – A posse ocorrerá sempre na 1ª Sessão Ordinária 
após a eleição.

CAPÍTULO V
DO FUNCIONAMENTO

Art. 11º O Conselho Municipal de Trânsito e  Transporte - CO-
MUTTRAN  reunir-se-á,  ordinariamente,  1 (uma) vez por mês ou, 
extraordinariamente, mediante convocação de seu presidente ou 
de um terço de seus membros.

Art. 12º As reuniões ordinárias terão dia e hora pré-determina-
dos, não necessitando de convocação. As reuniões extraordinárias 
deverão ser convocadas com 24 (vinte e quatro) horas de antece-
dência com pauta determinada.

Art. 13º O Conselho Municipal de Trânsito e Transporte - COMUT-
TRAN tomará suas decisões em processo  de votação nominal, 
sendo as deliberações tomadas por maioria simples dos Conse-
lheiros presentes  e expressas nos respectivos processos e consig-
nadas em ata.

§1º O presidente somente votará nos casos em que houver em-
pate.

§2º É permitido aos Conselheiros emitir declaração de voto quan-
do em processo de votação.

Art. 14º As resoluções do Conselho Municipal de Trânsito e Trans-
porte - COMUTTRAN serão consignadas em ata e deverão ser pu-
blicadas no Diário Oficial do Município.

Art. 15º Os trabalhos das reuniões do Conselho Municipal de 
Trânsito e Transporte - COMUTTRAN obedecerão aos seguintes 
procedimentos:

I. Verificação de quórum;

II. Aprovação da ata da reunião anterior;

III. Comunicações;

IV. Discussão e aprovação da pauta;

V. Deliberação e encaminhamento das matérias pautadas.

Parágrafo único – Em qualquer momento da reunião o plenário do 
Conselho poderá votar a alteração da pauta.

Art. 16º O SEGTRAN disporá de espaço físico, apoio jurídico e ad-
ministrativo para assessorar os membros do Conselho na execu-
ção de suas tarefas, bem como disponibilizará a legislação refe-
rente ao trânsito e transporte público.

 §1º O SEGTRAN designará um funcionário do quadro de 
colaboradores da Prefeitura Municipal para exercer as funções de 

Secretário(a) Executivo(a) do Conselho.

§2º Ao Secretária(o) Executiva(o) do Conselho compete:

I. Preparar as reuniões em comum acordo com o Presidente;

II. Elaborar as atas das reuniões;

III. Enviar e organizar as correspondências do conselho;

IV. Distribuir os processos e monitorar os prazos dos mesmos;

V. Exercer outras atividades que lhe forem designadas.
 
Art. 17º Os conselheiros relatores poderão reter os processos por 
um período máximo de 4 (quatro) sessões, podendo ser prorroga-
do de acordo com a deliberação do plenário. 

Art. 18º Os conselheiros terão direito a pedir vistas dos processos 
por um prazo único de 24 (vinte e quatro) horas, desde que auto-
rizado por um terço dos conselheiros.

Parágrafo único. Na hipótese de ser aprovada vistas a mais de 
um Conselheiro, o SEGTRAN providenciará imediatamente tantas 
cópias quantas necessárias, do expediente a ser objeto de vistas.

CAPÍTULO VI 
DOS CONSELHEIROS

Art. 19º Aos membros do Conselho compete:

I. Participar ativamente das reuniões ordinárias e extraordinárias;

II. Requerer votações de processos em regime de urgência;

III. Propor a criação de Comissões Especiais para estudo de ma-
térias;

IV. Deliberar sobre os pareceres dos processos;

V. Propor e deliberar sobre resoluções do Conselho;

VI. Votar e ser votado como membro da Secretaria Executiva;

VII. Pedir vistas dos processos;

VIII. Integrar as Comissões Especiais;

IX. Exercer, em pleno direito, suas atribuições de conselheiro.

Art. 20º Ao Presidente(a) do Conselho compete:

I. Convocar as reuniões extraordinárias;

II. Coordenar as reuniões, garantindo a palavra dos inscritos e 
mantendo a ordem dos trabalhos;

III. Representar o Conselho, quando o mesmo for convocado por 
outras instâncias municipais ou da sociedade civil;
 
IV. Receber e enviar correspondências do Conselho;

V. Assegurar o encaminhamento das resoluções do Conselho;

VI. Desempenhar outras atividades que lhe forem conferidas.

Art. 21º  Ao Vice-Presidente(a) do Conselho compete substituir o 
Presidente na sua ausência ou quando for indicado pelo mesmo.

Art. 22º Ao Secretário compete:

I. Coordenar, orientar e supervisionar todas as funções da secre-
tária executiva.

II. Assessorar o Presidente em todas as atribuições, despachando com ele.

III.  Participar das reuniões e atividades da Mesa Diretora

IV. Secretariar as reuniões do Conselho, redigindo suas atas e proceden-
do a leitura das mesmas; 

CAPÍTULO VII
DOS PROCESSOS E PARECERES

Art. 23º Os processos encaminhados ao Conselho Municipal de Trân-
sito e  Transporte - COMUTTRAN  deverão ser registrados em livro de 
controle e encaminhados aos conselheiros relatores na reunião subse-
quente.

Art.  24º O relator deverá apresentar seu parecer em modelo padroni-
zado que, após a deliberação pelo plenário, deverá receber a assinatura 
dos conselheiros que participaram da reunião.

Art. 25º Os processos já apreciados pelo Conselho não poderão ser 
rediscutidos, cabendo a parte interessada encaminhar um recurso ao 
Prefeito Municipal.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 26º O Conselho deliberará por maioria simples sobre a participa-
ção, em suas reuniões, de qualquer pessoa ou representante do poder 
público municipal, estadual ou federal, empresas privadas, sindicatos 
ou entidades da sociedade civil.

Parágrafo único – Somente o representante da entidade terá direito a 
voz quando solicitado.
 
Art. 27º O conselho deliberará por maioria simples sobre a participa-
ção em reuniões e/ou em Comissões Especiais de entidades de pesqui-
sa, universidades, técnicos e pesquisadores para colaborarem em seus 
trabalhos.

Art. 28º O presente Regimento Interno poderá ser alterado, parcial ou 
integralmente, pela solicitação de seus membros, desde que a reunião 
tenha sido convocada para este fim, sendo que a consolidação das al-
terações será feita através do Poder Executivo, após a  publicação  no  
Diário Oficial do Município.

Art. 29º A Assessoria Jurídica e a Equipe de Fiscalização da Prefeitura 
Municipal deverão  participar das reuniões com direito a voz, quando 
solicitados esclarecimentos por parte de algum conselheiro.

Art. 30º O presente Regimento Interno, depois de aprovado pelo ple-
nário do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte - COMUTTRAN 
deverá ser homologado pelo Executivo Municipal.

Elifas Pinto Ribeiro
Presidente

José Carlos Prado
Assessor Técnico

Edson Luis Florêncio
Departamento de Obras

José Roberto Jacobini
Departamento de Serviços Municipais

Thalita Camila Raphael Aguiar Lopes
Diretora Técnica do CIRETRAN

Luis Antônio Araújo
2ª Cia Militar de Casa Branca

Miguel Zeidan Beserra
Associação Comercial

Clóvis Pina Barão
Sociedade Civil

RESOLUÇÃO FIXADA E ARQUIVADA JUNTO AO DEPARTAMENTO MU-
NICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE – SEG-
TRAN DE CASA BRANCA/SP.

PEDRO JOSÉ DE ANDRADE ORFEI
Assessor Administrativo do SEGTRAN
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RESOLUÇÃO COMUTTRAN Nº 002/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 
2019

DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CASA 
BRANCA, ESTADO DE SÃO PAULO, PARA O PERÍODO DE 11 DE 
JANEIRO DE 2018 À 11 DE JANEIRO DE 2020.

O CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
DE CASA BRANCA - COMUTTRAN, criado pela Lei Complementar 
nº 3.440, de 14 de Novembro de 2017, órgão colegiado de poder 
normativo, consultivo e participativo da política municipal de 
trânsito de Casa Branca, de composição paritária entre Governo 
e Sociedade Civil;

CONSIDERANDO o Inciso IX do artigo 8º, artigo 9º, artigo 
11º e seus incisos, da Lei Municipal Nº 3.440 de 14 de Novem-
bro de 2017, bem como o disposto no Regimento Interno deste 
órgão;

CONSIDERANDO o resultado da eleição da nova mesa di-
retora do COMUTTRAN realizada nesta data;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os membros do COMUTTRAN para 
compor a Mesa Diretora deste órgão colegiado, para o mandato 
2019/2020 conforme a seguinte disposição:

I. Presidente:  Elifas Pinto Ribeiro.
II. Vice-Presidente: Clóvis Pina Barão.
III. Secretária: Thalita Camila Raphael Aguiar Lopes.
IV. Secretário Executivo: Pedro José de Andrade Orfei.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação;

ELIFAS PINTO RIBEIRO
Presidente 

RESOLUÇÃO FIXADA E ARQUIVADA JUNTO AO DEPARTA-
MENTO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MO-
BILIDADE – SEGTRAN DE CASA BRANCA/SP.

PEDRO JOSÉ DE ANDRADE ORFEI
Secretário Executivo do COMUTTRAN

RESOLUÇÃO COMUTTRAN Nº 003/2019 DE 15 DE JANEIRO DE 
2019

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DE PREÇO PÚBLICO PARA PA-
GAMENTO POR PROPRIETÁRIOS/CONDUTORES DE VEÍCULOS 
ESTACIONADOS EM DESARCORDO COM A LEI COMPLEMNTAR 
3.440/2017 – ZONA AZUL.

O CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
DE CASA BRANCA - COMUTTRAN, criado pela Lei Complementar 
nº 3.440, de 14 de Novembro de 2017, órgão colegiado de poder 
normativo, consultivo e participativo da política municipal de 
trânsito de Casa Branca, de composição paritária entre Governo 
e Sociedade Civil;

CONSIDERANDO o parágrafo 1º do artigo 32º da Lei Mu-
nicipal Nº 3.440 de 14 de Novembro de 2017, bem como o dis-
posto no Regimento Interno deste órgão;

R E S O L V E:

Art. 1º Fica fixado o preço público de R$ 30,00 (trin-
ta reais) para fins de regularização de veículos estacionados 
em vagas do Estacionamento Rotativo Pago ‘Zona Azul’ que, 
porventura, se encontram sem o comprovante de tempo de es-
tacionamento.

Art. 2º  Fica fixado o preço público de R$ 15,00 (quin-
ze reais) para fins de regularização de veículos estacionados 
em vagas do Estacionamento Rotativo Pago ‘Zona Azul’ que, 
porventura, se encontram com o comprovante de tempo de es-
tacionamento vencido.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação;

ELIFAS PINTO RIBEIRO
Presidente 

RESOLUÇÃO FIXADA E ARQUIVADA JUNTO AO DEPARTA-
MENTO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MO-
BILIDADE – SEGTRAN DE CASA BRANCA/SP.

PEDRO JOSÉ DE ANDRADE ORFEI
Secretário Executivo do COMUTTRAN

SECRETARIA GERAL

DECRETO Nº 6.562 de 09 de janeiro de 2019.

Concede homenagem póstuma a OTTAVIO GIOVAMBATTISTA 
ARMANI, cidadão casa-branquense.

 MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, Prefeito do Município de 
Casa Branca, usando das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, em conformidade com os artigos 42 e 43, da lei nº4.320/64, 
e com o art. 6º da Lei Municipal nº 3.564/2018,

DECRETA:
Art. 1º. Homenagem póstuma ao ilustre senhor OTTAVIO 

GIOVAMBATTISTA ARMANI pela dedicação de parte da sua vida 
ao progresso e defesa do município de Casa Branca.

Art. 2º. Revogadas eventuais disposições em contrário, 
entrará este ato em vigo na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 09 de janeiro de 2019.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta 
Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETARIA GERAL
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DECRETO Nº6.563 DE 17 DE JANEIRO DE 2019
 
DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO COMUT-

TRAN Nº 001/2019 QUE APROVOU O REGIMENTO INTERNO DO CON-
SELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CASA BRANCA.

O Prefeito Municipal de Casa Branca (SP), Marco Cesar de Paiva 
Aga, no uso e gozo de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
por lei, nos termos do art. 81, inciso VIII, da Lei Orgânica do município;

CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do artigo 13º da 
Lei Complementar nº. 3.440, de 14 de Novembro de 2017;

 
D E C R E T A:

Art. 1º  Fica Homologado a Resolução COMUTTRAN Nº 
001/2019 de 11 de Janeiro de 2019 que aprovou o Regimento Interno 
do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte de Casa Branca, na 
forma do Anexo a este Decreto. 

Art. 22º  Revogado as disposições em contrário, este Decre-
to entrará em vigor na data de sua publicação.

Casa Branca, 17 de Janeiro de 2019.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL 

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETARIA GERAL

ANEXO AO DECRETO Nº 6.563  DE 19 DE JANEIRO DE 2019

RESOLUÇÃO COMUTTRAN Nº 001/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE – COMUTTRAN 
DE CASA BRANCA.

O CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE 
CASA BRANCA - COMUTTRAN, criado pela Lei Complementar nº 3.440, 
de 14 de Novembro de 2017, órgão colegiado de poder normativo, con-
sultivo e participativo da política municipal de trânsito de Casa Branca, 
de composição paritária entre Governo e Sociedade Civil;

CONSIDERANDO o Inciso VII do artigo 8º e o artigo 13º da Lei 
Municipal Nº 3.440 de 14 de Novembro de 2017;

CONSIDERANDO o processo administrativo interno que resul-
tou na elaboração do texto na forma do anexo a esta resolução; 

R E S O L V E:

Art. 1º Aprovar o Regimento Interno do Conselho Muni-
cipal de Trânsito e Transporte de Casa Branca, na forma do Anexo à 
presente Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação;

ANEXO À RESOLUÇÃO COMUTTRAN Nº 001/2019 DE 11 DE 
JANEIRO DE 2019

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANS-
PORTE – COMUTTRAN DE CASA BRANCA, ESTADO DE SÃO PAULO.

CAPÍTULO I
DA NATUREZA, SEDE, FINALIDADE E ATRIBUIÇÕES

Art. 1º  O Conselho Municipal de Trânsito e Transporte - 
COMUTTRAN, órgão do Poder Público, de participação comunitária e 

social reger-se-á pela Lei no 3.440, de 14 de novembro de 2.017, e pelo 
presente Regimento Interno, tendo como sede as dependências do De-
partamento Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade - 
SEGTRAN.

Art. 2º   O Conselho Municipal de Trânsito e 
Transporte – COMUTTRAN é responsável pelo controle da qualidade 
dos serviços e fiscalização dos atos dos demais órgãos integrantes do 
Poder Público Municipal, no que concerne ao trânsito e aos transportes 
públicos.

§1º O Conselho Municipal de Trânsito e Transporte – 
COMUTTRAN poderá manifestar-se, previamente, em questões de pla-
nejamento geral, tais como: 

I. Planos de Circulação, suas diretrizes básicas e alterações glo-
bais da rede de transporte público;

II. Diretrizes gerais para a formulação de políticas de trânsito e 
transportes urbanos;

III. Estudos tarifários, composição das tarifas e alterações de 
custos dos serviços de transporte;

IV. Projetos alternativos de arrecadação e financiamento de 
transportes urbanos;

V. Planos de alteração do sistema viário.

§2º  Além do disposto no Artigo 8º da Lei Complementar 3.440 
2017, compete ainda ao Conselho Municipal de Trânsito e Transporte 
– COMUTTRAN,  propor,  fiscalizar, opinar e deliberar, sem prejuízo de 
competência superior, sobre:

I. Critérios gerais sobre reivindicações dos munícipes, especial-
mente quanto ao atendimento  da população, qualidade e eficiência 
dos serviços, adequação dos equipamentos, educação e informação;

II. Critérios gerais para credenciamento e acompanhamento da 
fiscalização comunitária dos serviços de transportes urbanos, inclusi-
ve com a promoção de censo de passageiros, quando  necessário;

III. Atos da Administração Pública, notadamente questões de 
cumprimento de horários, disponibilidade de veículos condizentes 
com as necessidades da população, respeito ao passageiro, cumpri-
mento da legislação em vigor, qualidade ambiental, estudos globais e  
racionalização  de  trajetos de linhas;

 
IV. Cumprimento dos critérios de outorga da permissão, cas-

sação ou modificação das permissões de exploração dos serviços de 
transportes públicos;

V. Resultados financeiros dos permissionários, especialmente 
receitas advindas da venda de vale-transporte, passagem escolar e ou-
tras antecipações adotadas pela administração municipal;

VI. Quaisquer outros assuntos afins ao trânsito e ao sistema de 
transportes urbanos, apresentados pelo Departamento Municipal de 
Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade – SEGTRAN.

§3º Fica assegurado ao Conselho Municipal de Trânsito  e Trans-
porte - COMUTTRAN  o direito  de fiscalizar as empresas prestadoras 
de serviços de transporte coletivo, com amplos poderes de verificação 
de     sua administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos 
e financeiros, principalmente para conhecer a rentabilidade dos servi-
ços, avaliar sobre a justeza das tarifas e indicar punições  às  infrações 
regulamentares e contratuais.

§4º O Conselho Municipal de Trânsito  e Transporte - COMUT-
TRAN, por deliberação de plenário, poderá convocar a Equipe de Fisca-
lização do Departamento de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade 
- SEGTRAN para realizar diligências oficiais nas garagens, terminais de 
linha,  pontos  de  táxi,  pontos de moto táxi, locais de embarque e 
desembarque de turistas, itinerários do sistema de transportes da ci-
dade, bem como qualquer outro local em que devam ser  observadas  
questões  relativas ao transporte e ao trânsito.

§5º Os fiscais, designados para as atividades, deverão ser orien-
tados a darem condições aos conselheiros para que verifiquem todos 
os itens ou questões que motivaram a diligência oficial.

§6º A equipe de fiscalização deverá ser comunicada da decisão 
do Conselho, no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes da atividade.

§7º O Departamento de Segurança Pública, Trânsito e Mobili-
dade - SEGTRAN emitirá uma credencial assinada pelo seu Diretor, que 
identificará os membros do Conselho, que farão parte das diligências.

CAPÍTULO II 
DA COMPOSIÇÃO

Art. 3º  O COMUTTRAN será integrado por 8 (oito) mem-
bros titulares e 2 (dois) suplentes, assim distribuídos:

I – Representantes da Administração Municipal:
a) Diretor (a) do Departamento de Segurança Pública, Trânsito e 

Mobilidade - SEGTRAN;
b) Assessor técnico do SEGTRAN;
c) Diretor (a), ou seu representante, do Departamento de Obras;
d) Diretor (a), ou seu representante, do Departamento de Servi-

ços Municipais.

II – Representantes da sociedade:
a) Diretor Técnico I da CIRETRAN de Casa Branca;
b) Capitão, ou seu representante, da 2ª Cia Militar de Casa Branca;
c) Presidente, ou seu representante, da Associação Comercial de 

Casa Branca;
d) Representante da comunidade.

III – Suplentes:
a) 1 (um) representante da Administração Municipal;
b) 1 (um) representante da comunidade.

§1º Os representantes e o suplente da Administração Municipal 
serão indicadas pelos respectivos órgãos.

§2º Os representantes da sociedade, bem como o suplente, se-
rão indicados por ato próprio do Prefeito Municipal mediante consulta 
da diretoria do Departamento de Segurança Pública, Trânsito e Mobili-
dade - SEGTRAN do município.

§3º Os conselheiros não receberão remuneração por suas ati-
vidades, sendo a função considerada de relevante interesse público.

§4º Os conselheiros que faltarem sem justificativa a 3  (três)  
reuniões  ordinárias  consecutivas ou a 6 (seis) intercaladas, por ano 
civil, perderão a representatividade, sendo que a sua entidade será no-
tificada para indicar outro representante e arrazoar as  alegações  por  
escrito,  no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incorrer no disposto 
do parágrafo seguinte.

§5º Caso o novo representante de uma mesma entidade for en-
quadrado no dispositivo do parágrafo anterior ou a entidade não se 
manifestar no prazo desse parágrafo, o Plenário do Conselho enviará 
comunicação formal a entidade para comparecer em plenário justifi-
cando-se  sobre  a  ausência, logo após o Plenário deliberará sobre a 
exclusão da entidade do quadro do Conselho com a consequente al-
teração na lei.

CAPÍTULO  III 
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 4º  O Conselho Municipal de Trânsito e Transporte 
- COMUTTRAN constituir-se-á dos seguintes fóruns  que funcionarão 
normalmente.

I. Plenário

II. Comissão Executiva

III. Comissões Especiais

Parágrafo único – O quórum para início das reuniões é de 50 
(cinquenta) por cento mais 1 (um), computados os representantes das 
entidades formalmente cadastradas, conforme determina este Regi-
mento. Caso não haja quórum, após 30 (trinta) minutos transcorridos 
da hora marcada para o início, a reunião deverá ser remarcada pela 
Presidência.

 
Art. 5º A Comissão Executiva será composta pelo Presi-

dente, pelo Vice-Presidente, pelo Secretário e deverá encaminhar as 
decisões do Plenário do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte 
- COMUTTRAN, bem como representar o Conselho nos casos em que o 
Plenário determinar.

Parágrafo único – Na vacância da presidência assume o vice-presi-
dente, o secretário assume    a vice-presidência e outro membro deverá ser 
designado, de modo extraordinário, para assumir o cargo de Secretário.
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Art. 6º As Comissões Especiais são um instrumento do 

Plenário escolhido por  maioria simples, de caráter consultivo e serão 
compostas por, no mínimo, 3 (três) conselheiros.  Cada Comissão Espe-
cial deverá ter um relator, que submeterá ao Plenário os resultados do 
trabalho da mesma.

CAPÍTULO IV
DA ELEIÇÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA

Art. 7º As atividades do COMUTTRAN serão coordenadas 
por uma Comissão Executiva composta por 3 (três) membros, designa-
dos como Presidente, Vice-Presidente e Secretário.

§1º A Presidência da Comissão Executiva caberá ao Diretor (a) 
do Departamento Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobili-
dade - SEGTRAN;

§2º Os outros membros da Comissão Executiva serão eleitos 
pelos conselheiros para mandato de 2 (dois) anos, permitidas recon-
duções. Todos os membros do Conselho poderão votar e ser votados.

Art. 8º O procedimento será de registro individual de no-
mes especificando para que cargo.

Art. 9º Na indicação de nomes individualmente o plená-
rio  deverá votar  cargo  por  cargo  entre os nomes indicados, sendo 
eleito o nome que obtiver o maior número de votos.

§1º No caso de haver empate, será considerado eleito o candida-
to com maior tempo de atividade no Conselho.

§2º O mandato será de 1 (um) ano.

Art. 10º  O processo eleitoral iniciar-se-á, sempre, na 1ª Ses-
são Ordinária do mês de abril e obedecerá as seguintes etapas:

I. Abertura do processo;

II. Inscrição de nomes;

III. Impugnações, esclarecimentos;

IV. Eleição.

Parágrafo único – A posse ocorrerá sempre na 1ª Sessão Ordi-
nária após a eleição.

CAPÍTULO V
DO FUNCIONAMENTO

Art. 11º O Conselho Municipal de Trânsito e  Transporte - 
COMUTTRAN  reunir-se-á,  ordinariamente,  1 (uma) vez por mês ou, 
extraordinariamente, mediante convocação de seu presidente ou de 
um terço de seus membros.

Art. 12º As reuniões ordinárias terão dia e hora pré-deter-
minados, não necessitando de convocação. As reuniões extraordinárias 
deverão ser convocadas com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência 
com pauta determinada.

Art. 13º O Conselho Municipal de Trânsito e Transporte - 
COMUTTRAN tomará suas decisões em processo  de votação nominal, 
sendo as deliberações tomadas por maioria simples dos Conselheiros 
presentes  e expressas nos respectivos processos e consignadas em ata.

§1º O presidente somente votará nos casos em que houver em-
pate.

§2º É permitido aos Conselheiros emitir declaração de voto 
quando em processo de votação.

Art. 14º As resoluções do Conselho Municipal de Trânsito 
e Transporte - COMUTTRAN serão consignadas em ata e deverão ser 
publicadas no Diário Oficial do Município.

Art. 15º Os trabalhos das reuniões do Conselho Municipal 
de Trânsito e Transporte - COMUTTRAN obedecerão aos seguintes pro-
cedimentos:

I. Verificação de quórum;
II. Aprovação da ata da reunião anterior;

III. Comunicações;

IV. Discussão e aprovação da pauta;

V. Deliberação e encaminhamento das matérias pautadas.

Parágrafo único – Em qualquer momento da reunião o plenário 
do Conselho poderá votar a alteração da pauta.

Art. 16º O SEGTRAN disporá de espaço físico, apoio jurídi-
co e administrativo para assessorar os membros do Conselho na exe-
cução de suas tarefas, bem como disponibilizará a legislação referente 
ao trânsito e transporte público.

 §1º O SEGTRAN designará um funcionário do quadro de cola-
boradores da Prefeitura Municipal para exercer as funções de Secretá-
rio(a) Executivo(a) do Conselho.

§2º Ao Secretária(o) Executiva(o) do Conselho compete:

I. Preparar as reuniões em comum acordo com o Presidente;

II. Elaborar as atas das reuniões;

III. Enviar e organizar as correspondências do conselho;

IV. Distribuir os processos e monitorar os prazos dos mesmos;

V. Exercer outras atividades que lhe forem designadas.
 
Art. 17º Os conselheiros relatores poderão reter os proces-

sos por um período máximo de 4 (quatro) sessões, podendo ser prorro-
gado de acordo com a deliberação do plenário. 

Art. 18º Os conselheiros terão direito a pedir vistas dos 
processos por um prazo único de 24 (vinte e quatro) horas, desde que 
autorizado por um terço dos conselheiros.

Parágrafo único. Na hipótese de ser aprovada vistas a mais de 
um Conselheiro, o SEGTRAN providenciará imediatamente tantas có-
pias quantas necessárias, do expediente a ser objeto de vistas.

CAPÍTULO VI 
DOS CONSELHEIROS

Art. 19º Aos membros do Conselho compete:

I. Participar ativamente das reuniões ordinárias e extraordiná-
rias;

II. Requerer votações de processos em regime de urgência;

III. Propor a criação de Comissões Especiais para estudo de ma-
térias;

IV. Deliberar sobre os pareceres dos processos;

V. Propor e deliberar sobre resoluções do Conselho;

VI. Votar e ser votado como membro da Secretaria Executiva;

VII. Pedir vistas dos processos;

VIII. Integrar as Comissões Especiais;

IX. Exercer, em pleno direito, suas atribuições de conselheiro.

Art. 20º Ao Presidente(a) do Conselho compete:

I. Convocar as reuniões extraordinárias;

II. Coordenar as reuniões, garantindo a palavra dos inscritos e 
mantendo a ordem dos trabalhos;

III. Representar o Conselho, quando o mesmo for convocado por 
outras instâncias municipais ou da sociedade civil;

 
IV. Receber e enviar correspondências do Conselho;

V. Assegurar o encaminhamento das resoluções do Conselho;

VI. Desempenhar outras atividades que lhe forem conferidas.

Art. 21º  Ao Vice-Presidente(a) do Conselho compete 
substituir o Presidente na sua ausência ou quando for indicado 

pelo mesmo.

Art. 22º Ao Secretário compete:

I. Coordenar, orientar e supervisionar todas as funções da se-
cretária executiva.

II. Assessorar o Presidente em todas as atribuições, despachan-
do com ele.

III.  Participar das reuniões e atividades da Mesa Diretora

IV. Secretariar as reuniões do Conselho, redigindo suas atas e 
procedendo a leitura das mesmas; 

CAPÍTULO VII
DOS PROCESSOS E PARECERES

Art. 23º Os processos encaminhados ao Conselho Munici-
pal de Trânsito e  Transporte - COMUTTRAN  deverão ser registrados 
em livro de controle e encaminhados aos conselheiros relatores na reu-
nião subsequente.

Art.  24º O relator deverá apresentar seu parecer em mode-
lo padronizado que, após a deliberação pelo plenário, deverá receber a 
assinatura dos conselheiros que participaram da reunião.

Art. 25º Os processos já apreciados pelo Conselho não po-
derão ser rediscutidos, cabendo a parte interessada encaminhar um 
recurso ao Prefeito Municipal.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 26º O Conselho deliberará por maioria simples sobre 
a participação, em suas reuniões, de qualquer pessoa ou representante 
do poder público municipal, estadual ou federal, empresas privadas, 
sindicatos ou entidades da sociedade civil.

Parágrafo único – Somente o representante da entidade terá 
direito a voz quando solicitado.

 
Art. 27º O conselho deliberará por maioria simples sobre 

a participação em reuniões e/ou em Comissões Especiais de entidades 
de pesquisa, universidades, técnicos e pesquisadores para colabora-
rem em seus trabalhos.

Art. 28º O presente Regimento Interno poderá ser altera-
do, parcial ou integralmente, pela solicitação de seus membros, desde 
que a reunião tenha sido convocada para este fim, sendo que a con-
solidação das alterações será feita através do Poder Executivo, após a  
publicação  no  Diário Oficial do Município.

Art. 29º A Assessoria Jurídica e a Equipe de Fiscalização 
da Prefeitura Municipal deverão  participar das reuniões com direito a 
voz, quando solicitados esclarecimentos por parte de algum conselhei-
ro.

Art. 30º O presente Regimento Interno, depois de aprova-
do pelo plenário do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte - CO-
MUTTRAN deverá ser homologado pelo Executivo Municipal.

 Elifas Pinto Ribeiro Thalita Camila Raphael Aguiar Lopes
 Presidente Diretora Técnica do CIRETRAN

 José Carlos Prado Luis Antônio Araújo
 Assessor Técnico 2ª Cia Militar de Casa Branca

 Edson Luis Florêncio Miguel Zeidan Beserra
 Departamento de Obras Associação Comercial

 José Roberto Jacobini Clóvis Pina Barão
 Departamento de Serviços Municipais Sociedade Civil

RESOLUÇÃO FIXADA E ARQUIVADA JUNTO AO DEPARTAMENTO 
MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE – SE-
GTRAN DE CASA BRANCA/SP.

PEDRO JOSÉ DE ANDRADE ORFEI
Assessor Administrativo do SEGTRAN
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SECRETARIA GERAL
DECRETO Nº.6564 DE 17 DE JANEIRO DE 2019

REGULAMENTA A LEI COMPLEMENTAR Nº 3.440, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017, NO QUE DISPÕE SOBRE O ESTACIO-
NAMENTO ROTATIVO PAGO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CASA BRANCA.

O Prefeito Municipal de Casa Branca (SP), Marco Cesar de Paiva Aga, no uso e gozo de suas atribuições legais, que 
lhe são conferidas por lei, nos termos do art. 81, inciso VIII, da Lei Orgânica do município;

CONSIDERANDO o disposto no art. 24, inciso X, do Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal nº 9.503 de 23 de setem-
bro de 1987, que estabelece que competem aos órgãos executivos de trânsito dos municípios, a implantação, manutenção 
e operação do sistema de estacionamento rotativo pago;

CONSIDERANDO o dispositivo no art. 23; art. 24; art. 28; art. 31; art. 31; art. 40 da Lei Complementar 3.440 de 14 de 
Novembro de 2017;

CONSIDERANDO a necessidade de adequação dos procedimentos de operação, controle e fiscalização do trânsito de 
pessoas, veículos automotores em todo o território do Município de Casa Branca;

CONSIDERANDO que a implantação do estacionamento rotativo “Zona Azul” vem democratizar o acesso às vagas de 
estacionamento, permitindo um melhor fluxo de trânsito nas vias com maior aglutinação de veículos;

Regulamenta a Lei Complementar nº. 3.440, de 14 de Novembro de 2017, que determinou pela implantação de Esta-
cionamento Rotativo pago em vias e logradouros públicos do Município de Casa Branca e para tanto:

D E C R E T A:

Art. 1º  Mediante licitação, será outorgada, concessão onerosa para exploração, por empresas privadas interes-
sadas e devidamente habilitados, dos estacionamentos rotativos em vias e logradouros públicos, na forma do presente 
decreto, devendo a concessionária a pagar ao Poder Público quantia mensal, em função da arrecadação, pela exploração 
concedida, no percentual que vier a ser estabelecido na respectiva licitação, observado o texto legal.

Parágrafo único – O estacionamento rotativo pago estabelecido em áreas urbanas nos locais pré-determinados pela 
administração municipal, que serão denominadas de Zona Azul, somente será permitido na forma estabelecida na Lei 
Complementar nº 3.440/2017 e suas alterações, e neste Decreto.

Art. 2º  A exploração do estacionamento rotativo pago em vias públicas será feita por meio de controle e utiliza-
ção automatizado e informatizado, equipamentos eletrônicos e, também, por aplicativos para equipamentos celulares e 
smartphones.

Art. 3º  O sistema de controle deverá ser automatizado e informatizado devendo permitir, a qualquer tempo e 
sem prévio aviso, total controle da arrecadação, aferição imediata de receitas e auditoria permanente por parte do Poder 
Executivo.

Art. 4º  Os equipamentos eletrônicos multivagas emitirão comprovantes de pagamento através de tíquetes infor-
matizados.

§1º A operação de pagamento dos tíquetes informatizados pelos usuários poderá ser efetuada em moeda 
corrente ou por meio de pagamentos eletrônicos, conforme disponibilidade do próprio posto de venda ou do prestador do 
serviço.

§2º  A operação nos equipamentos celulares smartphones do próprio usuário, deverá ser através de aplicativo 
a ser disponibilizado ao mesmo sem qualquer custo e por compra antecipada ao uso de créditos eletrônicos, disponibiliza-
dos através de plataforma e-commerce na internet.

§3º  O credenciamento e a operacionalização da rede de postos de vendas de cartões eletrônicos ou virtuais 
serão de responsabilidade do prestador de serviço e deverá ser suficiente para atender à demanda do serviço.

§4º  O sistema informatizado obrigatoriamente deverá operar com controles de gestão, vendas e monitora-
mento de forma on-line e integrada, permitindo aferir o status das vagas de forma on-line.

§5º Ficará responsável o Poder Executivo a definição das funcionalidades básicas e mínimas para implantação 
do sistema informatizado.

Art. 5º  Será de responsabilidade da concessionária:

I - manter o credenciamento e a operacionalização da rede de postos de vendas, que deverão ser suficientes para 
atender a demanda do serviço;

II - efetuar a instalação e a manutenção do sistema de sinalização de regulamentação em toda área de abrangência 
do estacionamento rotativo;

III - manter equipe própria encarregada de orientar e controlar as áreas de abrangência do estacionamento rotativo;
IV - Manter no mínimo de cinco por cento (5%) do total de equipamentos eletrônicos multivagas como reserva.
V - divulgar à população com antecedência mínima de 15 (quinze) dias o início das operações na Área Azul.

Art. 6º  O estacionamento rotativo pago funcionará de segunda à sexta-feira, das 8h (oito horas) às 18h (dezoito 
horas) e nos sábados das 8h (oito horas) às 13h (treze horas), conforme Resolução COMUTTRAN Nº 004/2019, anexo e parte 
complementar a este Decreto.

§1º  Nos domingos e feriados não haverá cobrança e nem limitação do tempo de utilização dos estacionamen-
tos situados na Área Azul.

§2º Em épocas especiais e/ou datas comemorativas e em conformidade com as necessidades locais, o número 
de vagas e os horários estabelecidos neste artigo poderão ser ampliados ou reduzidos por ato do Poder Executivo.

Art. 7º  O período máximo de estacionamento contínuo numa mesma vaga será de 2 (duas) horas, devendo cons-
tar nas placas de sinalização de regulamentação, conforme Resolução COMUTTRAN Nº 004/2019, anexo e parte comple-
mentar a este Decreto

Parágrafo único – É obrigatória a retirada do veículo após o término do período máximo estabelecido para a vaga 
ocupada, ficando o infrator sujeito as penalidades previstas na Lei Federal nº 9.503, de 1997.

Art. 8º Os pagamentos do tempo de estacionamento não poderão ser fracionados, respeitando o pagamento 
inicial de 60 min. (sessenta minutos) de acordo com o valor estipulado no art. 17 deste Decreto.

Art. 9º  O interessado em utilizar o espaço reservado à Zona Azul para qualquer outra finalidade adversa à sua 
finalidade deverá solicitar prévia autorização junto ao Departamento Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilida-
de – SEGTRAN.

§1º Serão considerados para eventual autorização os seguintes eventos: 
I - instalação de equipamento para fins de obra civil em áreas particulares lindeiras ao estacionamento rotativo; 
II - patolamento de caminhões, betoneiras, guindastes, andaimes e outros equipamentos semelhantes, exclusiva-

mente para fins de atividades específicas em espaços lindeiros ao estacionamento rotativo;
III - realização de eventos que possam abranger o espaço reservado ao estacionamento rotativo; e
§2º  O requerimento deverá ser protocolado no SEGTRAN, com indicação do serviço a ser realizado, número de 

vagas necessárias, equipamento a ser utilizado e prazo de duração do serviço.
§3º A decisão do SEGTRAN será comunicada ao requerente e a concessionária no prazo de 2 (dois) dias úteis 

após o requerimento protocolado.
§4º A tarifa total a ser paga por veículo será calculada pelo número de horas e vagas utilizadas e o valor deve-

rá ser recolhido anteriormente, devendo a autorização especial ser exposta nos painéis dos veículos autorizados, além do 
comprovante do pagamento do tempo deferido.

§5º A permanência por tempo maior do que o previsto na autorização especial será considerado como período 
vencido, incidindo a penalidade prevista neste decreto, na Lei nº 5.606/2012 e no art. 181, XVII da Lei Federal nº 9.503, de 1997.

§6º No caso de descumprimento do disposto neste artigo, o responsável pela solicitação deverá recolher aos 
cofres públicos, para cada hora excedente ao período autorizado, o valor correspondente ao maior preço cobrado pelo 
estacionamento rotativo, multiplicado por 100 (cem), não podendo exceder ao prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

§7º O pagamento do valor estabelecido no parágrafo anterior não isentará o responsável pela solicitação de 
receber demais sanções previstas nas legislações vigentes. 

§8º No caso de exceder ao prazo estabelecido no parágrafo 6º deste artigo, serão adotadas de imediato todas 
as medidas cabíveis para desobstrução do espaço ora ocupado.

Art. 10º São condições de uso do estacionamento rotativo:
I - estacionar pelo tempo não superior a 5 (cinco) minutos sem o recolhimento do valor do Estacionamento Rotativo 

Pago;
II - estacionar, realizando pagamento de tarifa de utilização do estacionamento, pelo tempo mínimo de 60 min. 

(sessenta minutos), sem fracionamento; e
III - estacionar durante o período contínuo de no máximo de 02h (duas horas), com o respectivo recolhimento do 

valor da tarifa.

Art. 11º  Os veículos que se encontrarem estacionados além dos 5 (cinco) minutos de tolerância sem o pagamento 
da tarifa de utilização ou ultrapassarem o período pago receberão aviso de cobrança da tarifa de regularização.

Parágrafo Único - O pagamento da tarifa de regularização não isenta o usuário de respeitar o limite máximo de 
permanência na mesma vaga.

Art. 12º Serão reservados espaços específicos para veículos com 2 (duas) ou 3 (três) rodas, as quais deverão respei-
tar as regras do estacionamento rotativo, conforme o disposto neste decreto e na legislação em vigor.

Art. 13º  Será reservado o percentual de vagas determinado pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), para 
pessoas idosas e/ou com deficiência que estiverem devidamente cadastradas no SEGTRAN;

§1º O uso das vagas de que trata o caput deste artigo exime o usuário do pagamento da tarifa referente a Zona 
Azul, pelo período inferior a 2 (duas) horas.

§2º As vagas previstas no caput deste artigo estarão devidamente sinalizadas, não estando seus beneficiários 
isentos da cobrança do respectivo valor caso estacionem fora dos referidos locais.

Art. 14º  Considerar-se-á irregular o veículo que se encontrar estacionado na área de abrangência do estaciona-
mento rotativo:

I - com período de tempo de estacionamento ou com autorização especial vencido;
II - sem o pagamento da tarifa de utilização do estacionamento rotativo;
III - acima do tempo regulamentar para a permanência na mesma vaga, mesmo com o pagamento de nova tarifa 

de utilização; e
IV - com o comprovante de tarifa de regularização, depois de expirado o tempo regulamentar para a permanência 

na mesma vaga.

Art. 15º  É proibido estacionar nos locais de estacionamento rotativo pago:
I – motocicletas, desde que fora das áreas delimitadas para estes veículos;
II - ônibus;
III - caminhões;
IV - veículos de carga, com capacidade maior do que 4.000 kg (quatro mil quilogramas).

Parágrafo Único - O serviço de frete, realizados por veículos devidamente cadastrados, deverão obrigatoriamente 
ocorrer nos locais devidamente sinalizados e definidos pelo SEGTRAN, isentos do pagamento de tarifa de utilização e res-
peitando o limite de permanência indicado na sinalização vertical.

Art. 16º  Em caso de infração às normas estabelecidas na Lei nº 3.440/2017, e neste Decreto, o infrator estará sujei-
to à penalidade prevista no inciso XVII do art. 181 da Lei Federal nº 9.503, de 1997.

Art. 17º  Os valores das tarifas do estacionamento rotativo pago serão os seguintes:
I - Para o período de até 5 (cinco) minutos: isento;
II – Para o período de 60 (sessenta) minutos em vaga de carros: R$ 2,00
III – Para o período de 60 (sessenta) minutos em vaga de motos: R$ 1,00
IV - Para os coletores de lixo e entulho: R$ 20,00 (vinte reais) por dia, com pagamento antecipado de 24 horas.
V - Para a tarifa de regularização aos veículos que não tiverem o comprovante de tempo de estacionamento, conforme 

resolução 003/2019 do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte de Casa Branca – COMUTTRAN: R$ 30,00 (trinta reais);
 VI – Para tarifa de regularização aos veículos que tiverem com o comprovante de tempo de estacionamento vencido 

em 1 (uma) ou mais horas, conforme resolução 003/2019 do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte de Casa Branca 
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– COMUTTRAN: R$15,00;

VII – Em caso de não pagamento da tarifa de regularização em até 2 (dois) dias uteis, a notificação da tarifa de 
regularização será convertida em Auto de Infração de Trânsito e o valor da irregularidade poderá ser abatido do valor da 
outorga devida pela empresa operadora;

§1º  Os valores acima fixados poderão ser reajustados anualmente por ato do executivo municipal.

§ 2º Os coletores de lixo e entulho implantados pelo Município de Casa Branca estão isentos de tarifa.

§3º Os pagamentos pelos usuários para utilização do estacionamento ocorrerão em equipamentos eletrôni-
cos, em pontos de vendas ou por operação via internet.

Art. 18º Os serviços de carga e descarga deverão ocorrer somente em locais devidamente sinalizados.

Art. 19º  As áreas de estacionamento rotativo pago poderão ser ampliadas e/ou remanejadas, através de Decreto 
Municipal e de acordo com as necessidades técnicas de tráfego local, a critério do SEGTRAN.

Art. 20º  Fica homologado as áreas de estacionamento rotativo pago que se limitarão às vias e logradouros cons-
tantes na Resolução COMUTTRAN Nº 004/2019, anexo e parte complementar deste Decreto.

Art. 21º  Revogado as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Casa Branca, 17 de Janeiro de 2019.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL 

ELIFAS PINTO RIBEIRO
PRESIDENTE DO COMUTTRAN

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETARIA GERAL

ANEXO DO DECRETO 6563 DE 17 DE JANEIRO DE 2019
RESOLUÇÃO COMUTTRAN Nº 004/2019 DE 15 DE JANEIRO DE 2019

DISPÕE SOBRE O HORÁRIO, PERÍODO E PERÍMETRO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO ‘ZONA AZUL’, COM 
FULCRO NA LEI COMPLEMNTAR 3.440/2017.

O CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CASA BRANCA - COMUTTRAN, criado pela Lei Com-
plementar nº 3.440, de 14 de Novembro de 2017, órgão colegiado de poder normativo, consultivo e participativo da 
política municipal de trânsito de Casa Branca, de composição paritária entre Governo e Sociedade Civil;

CONSIDERANDO o artigo 31º da Lei Municipal Nº 3.440 de 14 de Novembro de 2017, bem como o disposto no 
Regimento Interno deste órgão;

R E S O L V E:

Art. 1º O estacionamento rotativo pago de Casa Branca, denominado ‘Zona Azul’, funcionará de segunda à 
sexta-feira, das 8h (oito horas) às 18h (dezoito horas) e nos sábados das 8h (oito horas) às 13h (treze horas).

§1º Nos domingos e feriados não haverá cobrança e nem limitação do tempo de utilização dos estacionamentos 
situados na Área Azul.

§2º Em épocas especiais e/ou datas comemorativas e em conformidade com as necessidades locais, o número 
de vagas e os horários estabelecidos neste artigo poderão ser ampliados ou reduzidos por ato próprio do Poder 
Executivo. 

Art. 2º O período máximo de estacionamento contínuo numa mesma vaga será de 2 (duas) horas, devendo 
constar nas placas de sinalização de regulamentação.

Parágrafo único – É obrigatória a retirada do veículo após o término do período máximo estabelecido para a 
vaga ocupada, ficando o infrator sujeito as penalidades previstas na Lei Federal nº 9.503, de 1997.

Art. 3º  As áreas de estacionamento rotativo pagos se limitarão às seguintes vias e logradouros públicos:
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Art. 4º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação;

ELIFAS PINTO RIBEIRO
Presidente 

RESOLUÇÃO FIXADA E ARQUIVADA JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE – SEGTRAN DE CASA BRANCA/SP.

PEDRO JOSÉ DE ANDRADE ORFEI
Secretário Executivo do COMUTTRAN
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SECRETARIA GERAL

DECRETO Nº 6565  DE 17  DE JANEIRO DE 2019
 

DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE ENGENHOS PUBLICITÁ-
RIOS NO MUNICÍPIO DE CASA BRANCA/SP.

O Prefeito do Município de Casa Branca/SP, no uso de 
suas atribuições conferidas pelo art. 81 da Lei Orgânica do 
Município de Casa Branca, e;

Considerando o disposto na Lei nº 608, de 17 de de-
zembro de 1977;

Considerando o disposto na Lei nº 2.354, de 11 dezem-
bro de 1970; 

DECRETA:

Disposições Gerais

Art. 1º. A autorização para a publicidade por meio dos 
engenhos publicitários especificados em solo público ou 
particular, será regida por este Decreto.

Art. 2º. Estão sujeitas às determinações deste Decreto 
todas as pessoas às quais a instalação e/ou uso dos enge-
nhos aproveite, direta ou indiretamente.

Art. 3º. A fiscalização e o controle da instalação de 
engenhos e da publicidade veiculada em bens particulares 
compete ao Departamento Municipal de Obras e Viação Pú-
blica do Município de Casa Branca, conjuntamente com a 
Divisão de Rendas e Fiscalização do Departamento de Plane-
jamento e Apoio Administrativo.

Parágrafo único - A competência prevista no “caput” 
deste artigo estende-se à publicidade em bens públicos de 
outros entes da Federação.

Art. 4º. O controle da veiculação publicitária fixada 
nos engenhos publicitários tem os seguintes objetivos:

I - organizar e orientar o uso de mensagens visuais 
de qualquer natureza, respeitando o interesse coletivo e as 
necessidades de conforto ambiental;

II - garantir a segurança de equipamentos e da popu-
lação;

III - garantir a fluidez no deslocamento de pedestres 
e veículos;

IV - garantir a manutenção dos padrões estéticos da 
paisagem urbana.

Do pedido de licença ou de autorização

Art. 5º. Os pedidos de licença ou autorização para a 
veiculação publicitária, individualizados para cada engenho 
publicitário, devem ser dirigidos à Divisão de Rendas e Fis-
calização do Departamento de Planejamento e Apoio Admi-
nistrativo, devidamente instruídos, quando couber, com os 
seguintes documentos:

I - cópia do cartão do Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas - CNPJ/MF e do contrato social da empresa;

II - inscrição no Cadastro Municipal;
III - cópia autenticada da Cédula de Identidade e CPF/

MF do responsável legal da empresa;
IV - prova de regularidade para com a Fazenda Mu-

nicipal, através da apresentação de Certidão Negativa de 
Débito - CND, expedida pelo Departamento de Tributação 

do Município;
V - prova de regularidade com a Fazenda Estadual do 

domicílio ou sede da empresa;
VI - Certidão Negativa de Débitos ou positiva com efei-

tos de negativa para com o Município de Casa Branca ou 
com o município do domicílio ou sede da empresa;

VII - Certidão Negativa de Débitos - CND ou positiva 
com efeitos de negativa, expedida pelo Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS);

VIII - Certidão Negativa de Débitos ou positiva com 
efeitos de negativa, relativa ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS), expedida pela Caixa Econômica Federal;

IX - cópia da certidão de propriedade do imóvel e 
documento hábil a comprovar a anuência do proprietário 
quanto ao uso do espaço para publicidade e autorizando sua 
retirada no caso de irregularidade (com firma reconhecida);

X - ficha informativa do cadastro físico do imóvel, 
expedida pelo Departamento de Planejamento, Desenvolvi-
mento Urbano e Meio Ambiente;

XI - foto do local e dos imóveis lindeiros;
XII - croqui com a situação e implantação do imóvel, 

“lay-out” da propaganda que se pretende implantar com 
corte esquemático e fachada;

XIII - Termo de Responsabilidade Técnica e cópia da 
A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica), atestando 
condições de estabilidade e segurança do engenho publici-
tário, assinado por profissional com atribuição técnica para 
esta finalidade;

XIV - comprovante do pagamento da Taxa de Fisca-
lização de Publicidade, na forma do artigo 158 do Código 
Tributário Municipal.

XV – comprovante do pagamento da Taxa de Fiscaliza-
ção de Ocupação e Permanência em áreas, vias e logradou-
ros públicos, na forma do artigo 162 do Código Tributário 
Municipal, para os casos dos engenhos instalados em área 
pública.

§1º – Quando se tratar de pedido de autorização para 
a exploração de publicidade em solo público, o expediente 
será despachado para análise prévia do Departamento Mu-
nicipal de Obras e Viação Pública, que deverá emitir (me-
diante Termo) a aprovação ou desaprovação do pedido.

§2º – Na hipótese de desaprovação do pedido, o res-
pectivo Termo deverá conter a devida justificativa do Depar-
tamento Municipal de Obras e Viação Pública.

Art. 6º. Para a renovação da licença de publicidade, o 
requerimento deverá ser instruído da seguinte forma:

I - requerimento padrão, acompanhado dos documen-
tos previstos no art. 5º deste Decreto, excetuados aqueles 
previstos nos incisos IX, X, XI e XII;

II - comprovante do pagamento da Taxa de Fiscaliza-
ção e, sendo o caso, da Taxa de Fiscalização para Ocupação e 
Permanência em Áreas, Vias e Logradouros Públicos, confor-
me estabelecido no art. 158 e no art. 162 da Lei nº 2.354 de 
11 de dezembro de 1998;

III - foto atualizada do local e dos imóveis lindeiros.
§ 1º - Qualquer alteração do responsável técnico, o 

contribuinte autorizado ou características do engenho pu-
blicitário licenciado, sem prévia autorização da Prefeitura, 
resultará no imediato cancelamento da licença.

§ 2º – Para fins de atendimento ao disposto no inc. XIV 
do art. 5º e no inc. II deste artigo, será admitido o compro-
vante de pagamento da primeira das seis parcelas da Taxa 
de Fiscalização de Publicidade, referente aos lançamentos 
da aludida taxa nos exercícios financeiros posteriores ao do 
início da atividade pelo contribuinte, conforme dispõe o § 1º 
do art. 158 do Código Tributário Municipal;

§ 3º - A Prefeitura providenciará o competente Chama-
mento Público para ocupação do espaço público referente a 
instalação dos Engenhos.

§ 4º - Os Engenhos já instalados deverão se adequar 
aos termos deste Decreto, sob pena de autuação e imposição 

de multa pela Administração, sem prejuízo da remoção for-
çada e apreensão do engenho publicitário.

Dos engenhos publicitários que serão instalados em Solo 
Público

Art. 7º. Os Engenhos de Publicidade montados em 
solo público serão precedidos de Chamamento Público, pro-
cedimento que poderá ser realizado, separadamente, levan-
do-se em conta áreas distintas da cidade.

Parágrafo Único - Por se tratar da região da cidade 
com maior aglomeração de engenhos em solo público, na 
área adjacente à Avenida Presidente Kennedy (lado direito 
no sentido centro-bairro Nazareth), poderão ser instalados 
até 07 engenhos, cuja exploração será precedida de Chama-
mento Público.  

Art. 8º. Referidos engenhos publicitários deverão ob-
servar, dentre outras, as seguintes normas gerais:

I - oferecer condições de segurança ao público e em 
especial:

a) atender às normas técnicas pertinentes à segurança 
e estabilidade;

b) ser mantido em bom estado de conservação no que 
tange à estabilidade e aspecto visual;

c) receber tratamento final adequado em todas as suas 
superfícies, inclusive em sua estrutura, ainda que não utili-
zada para anunciar;

II - atender às normas técnicas da Associação Brasilei-
ra de Normas Técnicas (ABNT) pertinentes às distâncias das 
redes de distribuição de energia elétrica ou ao termos do 
parecer técnico emitido pelo órgão público responsável pelo 
controle e fiscalização da distribuição de energia elétrica;

III - não interferir com a perfeita percepção de áreas 
verdes, tais como bosques, parques e jardins;

IV - conter o nome da empresa instaladora, o número 
da licença e o Código de Contribuinte da Taxa de Fiscaliza-
ção de Anúncios, de forma que permita a leitura natural a 
partir da via pública ou logradouro;

V - os equipamentos de iluminação deverão focar ex-
clusivamente o engenho publicitário, sem causar incômodo 
no local, para os imóveis vizinhos e para o trânsito;

VI - não ultrapassar a altura de 15 m (quinze metros), 
contados da base até sua aresta superior, vedada a projeção 
horizontal do engenho sobre o passeio público;

VII - ter área de até 50 m² (cinquenta metros quadra-
dos) quando voltados para vias e logradouros municipais.

VIII - ter área máxima de 75 m² (setenta e cinco metros 
quadrados) quando voltados para as rodovias estaduais ou, 
excepcionalmente, quando voltados para vias e logradouros 
municipais, sempre mediante análise específica efetuada 
pelo Departamento de Obras e Urbanismo.

§ 1º - A instalação de engenhos publicitários à distân-
cia de até 100 m (cem) metros de pontes, viadutos, elevados, 
passarelas, rotatórias e túneis, deverá ser precedida de auto-
rização do Departamento Municipal de Trânsito.

§ 2º - A estrutura do engenho publicitário deve ser 
construída em metal, PVC ou outros materiais que apre-
sentem resistência semelhante, com a finalidade de fixar o 
equipamento ao solo, atuando como fundação e estrutura 
do conjunto.

§3º - Quando não houver veiculação de anúncio na es-
trutura do engenho publicitário, a empresa instaladora fica 
obrigada a recobri-lo ou a veicular anúncio próprio, no pra-
zo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da licença 
e às demais cominações legais.

Art. 9º. Os engenhos publicitários do tipo “outdoor” 
poderão ser autorizados unitariamente ou em grupos de, no 
máximo, 03 (três) engenhos, no mesmo imóvel ou não e dis-
tantes no máximo a 3,00m (três metros) entre um e outro, 
medidos da extremidade de cada engenho.

Parágrafo Único - Os demais tipos de engenhos publi-
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citários poderão ser instalados apenas unitariamente, res-
peitando a distância de 100 m (cem metros), na mesma mão 
de direção.

Art. 10. Poderão ser instalados grupos de engenhos 
publicitários do tipo “outdoor”, em solo público ou particu-
lar, de acordo com a medida do quarteirão ou gleba, consi-
derando a maior testada, da seguinte forma:

I - quando a testada for menor do que 100 m (cem 
metros), será permitido apenas um grupo de engenhos pu-
blicitários;

II - quando a testada for igual ou maior que 100 m 
(cem metros) e menor que 300 m (trezentos metros), serão 
permitidos no máximo 02 (dois) grupos de engenhos publi-
citários, com até 03 (três) engenhos publicitários voltados 
para a mesma via pública e a distância mínima de 20 m (vin-
te metros) entre os engenhos ou grupo de engenhos, quan-
do voltados para diferentes vias;

III - quando a testada for igual ou maior que 300 m 
(trezentos metros), será permitido um grupo de engenhos 
publicitários para cada 100 m (cem metros) de testada, obe-
decendo a distância mínima de 150m (cento e cinqüenta 
metros) de um grupo para outro situados na mesma via e de 
20 m (vinte metros), quando voltados para diferentes vias.

Art. 11. Será autorizada a a instalação de engenhos 
publicitários, na forma estabelecida neste Decreto ou simi-
lares, da seguinte forma:

I - painel: medindo no mínimo 3m² (três metros qua-
drados) e no máximo 75 m² (setenta e cinco metros quadra-
dos);

II - “outdoor”, que se caracteriza por apresentar ex-
clusivamente hastes próprias de sustentação e quadro des-
tinado à publicidade visual ao ar livre, sem equipamento de 
iluminação;

III - triedro: painel multifacetado, montado em coluna 
própria, medindo no máximo 75 m² (setenta e cinco metros 
quadrados);

IV - painel digital ou eletrônico, medindo no máximo 
75 m² (setenta e cinco metros quadrados);

Art. 12. Os engenhos já instalados regularmente deve-
rão ser readequados nos termos deste Decreto, no prazo de 
90 (noventa) dias, contados da sua publicação oficial, caso 
assim pretenda o proprietário, independentemente do resul-
tado final do chamamento público, sob pena de remoção e 
apreensão forçada do engenho, pela Prefeitura Municipal e 
demais penalidades administrativas previstas em lei;

Art. 13. As taxas, preços públicos e demais encargos 
devidos pelo contribuinte interessado à Municipalidade, 
pela exploração de publicidade em solo público, serão pa-
gos, preferencialmente, através através do sistema bancá-
ria, na forma estabelecida para os demais débitos de natu-
reza tributária.

Parágrafo Único - O atraso no pagamento dos preços 
públicos por 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, acar-
retará o cancelamento “ex-officio” da autorização de uso, 
independentemente de qualquer indenização.

Art. 14. Findo o prazo da autorização, ou no caso de 
revogação por falta de pagamento, os interessados terão o 
prazo de 03 (três) dias úteis para a retirada dos equipamen-
tos, após o que serão aplicadas as penalidades previstas em 
lei, sem prejuízo da apreensão e remoção dos engenhos pelo 
Departamento de Serviços Municipais.

Art. 15. Os valores cobrados pela autorização e pela 
remoção dos engenhos publicitários, serão reajustados anu-
almente no dia 1º de janeiro.

Da publicidade em bens particulares
Art. 16. A instalação de engenhos publicitários em 

solo particular poderá ser feita em terrenos edificados ou 
não, observando-se:

I - quando instalados em terrenos com quaisquer ti-

pos de construções, as projeções dos engenhos publicitários 
deverão distar no mínimo 1,5 m (um metro e meio) de qual-
quer ponto da construção;

II - quando houver recuos e afastamentos obrigató-
rios:

a) respeitar os recuos frontal e de fundos, no mínimo 
de 6,00m (seis metros);

b) respeitar os recuos laterais, no mínimo de 3,00 m 
(três metros); respeitar os afastamentos de fundos e laterais, 
no mínimo de 1,50m (um metro e meio) em faixa de viela 
sanitária, desde que autorizado pela Prefeitura Municipal, 
após consulta à concessionária dos serviços de abastecimen-
to de água e esgotamento sanitário.

III - quando não houver recuos e afastamentos obri-
gatórios: - em lotes de esquina os engenhos devem estar 
contidos integralmente nos limites do imóvel, instalados no 
mínimo a 6,00 m (seis metros) do ponto de interseção (PI) ou 
até o início do raio de curvatura do terreno;

IV - em lotes de meio de quadra, os engenhos deve-
rão estar contidos inteiramente nos limites do imóvel, res-
peitando os afastamentos laterais e de fundo de 1,5m (um 
metro e meio);

§ 1º  - A projeção de engenhos publicitários nos recu-
os previstos no inciso II deste artigo será permitida desde 
que a altura mínima seja de 6,00 m (seis metros) contados 
da borda inferior do engenho até o piso, vedada a projeção 
horizontal no passeio público.

§ 2º  - A Prefeitura Municipal de Casa Branca poderá, 
através de estudo específico, autorizar a instalação de en-
genhos nos recuos previstos nas letras “a” e “b” do inciso II 
deste artigo, vedada a instalação em desconformidade com 
o alinhamento das edificações vizinhas;

Art. 17. Poderão ser instalados engenhos publicitários 
em empena cega lateral de edificação, observando-se, que:

I - o engenho publicitário e os equipamentos que o 
compõe deverão possuir projeção horizontal totalmente 
contida nos limites da área do imóvel;

II - deverá ser o único anúncio instalado em empena 
cega da edificação e no seu terreno;

III - deverá ser instalado a uma altura superior a 15 m 
(quinze metros) medidos da soleira da porta de entrada da 
edificação até a borda inferior do engenho publicitário;

IV - deverá ocupar no máximo 3/4 (três quartos) da 
largura da parede em que for instalada e à distância mínima 
de 1/8 (um oitavo) das extremidades da parede, cuja medida 
deverá ser adotada também em relação à parte mais baixa 
da platibanda;

V - deverá estar paralelo à empena cega, vedada sua 
instalação oblíqua ou perpendicular, exceto os equipamen-
tos de iluminação;

VI - deverá estar em bom estado de conservação e dis-
por o nome da firma responsável pela instalação, o número 
da licença e o Código de Contribuinte, colocados na parte 
inferior do engenho, de forma que permita a leitura natural-
mente, a partir da via pública;

VII - não poderá ser instalado na cobertura ou acima 
da cobertura da edificação;

VIII - sua utilização em imóveis situados à distância 
de até 100 m (cem) metros de pontes, viadutos, elevados, 
passarelas, rotatórias e túneis, deverá ser precedida de auto-
rização do Departamento de Trânsito do Município.

IX - quando não houver veiculação de anúncio na es-
trutura do engenho publicitário, a empresa se obriga a reco-
bri-lo ou a veicular anúncio próprio, no prazo de 15 (quinze) 
dias, sob pena de cancelamento da licença e às demais co-
minações legais

Parágrafo Único - Todas as empresas que optarem por 
este tipo de instalação deverão estar cadastradas no Depar-
tamento de Obras e Urbanismo e no Setor de Tributação da 
Municipalidade. 

Art. 18. A instalação de publicidade em telas de prote-

ção de edifícios, em construção ou reforma, será permitida, 
desde que observadas as especificações da Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas - ABNT.

Disposições transitórias e finais
Art. 19. Os responsáveis pelos engenhos publicitários 

regularmente instalados no Município ou que solicitaram a 
regularização nos termos da Legislação Municipal vigente, 
deverão promover as adequações necessárias, de acordo 
com as disposições ora estabelecidas, no prazo de 90 (no-
venta) dias contados da publicação deste Decreto.

Art. 20. Ao infrator das disposições deste Decreto se-
rão impostas as seguintes penalidades previstas em Lei. 

§ 1º - O engenho publicitário não retirado será apreen-
dido, removido ou inutilizado, sendo que as despesas decor-
rentes serão cobradas do infrator, mediante lançamento de 
preço público, que levará em consideração todos os custos, 
materiais e humanos, para a realização do trabalho.

§ 2º - Aplica-se também o disposto neste artigo ao 
anunciante e ao proprietário ou responsável pelo imóvel 
onde estiver instalado o engenho publicitário irregular, de-
vidamente notificado, que não o retirar no prazo de 15 dias.

Art. 21. O Departamento Municipal de Planejamento e 
Apoio Administrativo e o Departamento Municipal de Obras 
e Viação Pública, deverão adotar as providências adminis-
trativas para o cumprimento das disposições deste Decreto, 
podendo solicitar o apoio de qualquer órgão da Prefeitura 
Municipal para o cumprimento desse mister.

Art. 22. Revogadas as disposições em contrário, este 
Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Casa Branca, 17 de janeiro de 2019.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL DE CASA BRANCA



 Casa Branca, 18 de janeiro de 2019 - Edição 83/2019 21



 Casa Branca, 18 de janeiro de 2019 - Edição 83/201922



 Casa Branca, 18 de janeiro de 2019 - Edição 83/2019 23



 Casa Branca, 18 de janeiro de 2019 - Edição 83/201924



 Casa Branca, 18 de janeiro de 2019 - Edição 83/2019 25



 Casa Branca, 18 de janeiro de 2019 - Edição 83/201926



 Casa Branca, 18 de janeiro de 2019 - Edição 83/2019 27



 Casa Branca, 18 de janeiro de 2019 - Edição 83/201928



 Casa Branca, 18 de janeiro de 2019 - Edição 83/2019 29



 Casa Branca, 18 de janeiro de 2019 - Edição 83/201930



 Casa Branca, 18 de janeiro de 2019 - Edição 83/2019 31



 Casa Branca, 18 de janeiro de 2019 - Edição 83/201932


