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Prefeitura de Casa Branca dá um grande salto no Esporte

O Esporte ao alcance de todos como
forma de promover a interação da cidade
e trazer hábitos mais saudáveis de vida.
Com esses objetivos a atual administração
do prefeito Marco Cesar Aga vem investin-
do fortemente no Esporte da cidade. E os
resultados já são sentidos pela comunida-
de e pelos alunos da rede pública.

Exemplos não faltam. De fora no ano
passado dos Jogos Regionais, Casa Bran-
ca esse ano foi representada por cerca de
150 atletas em 17 modalidades esportivas
e deu um show no evento que foi realiza-
do em meados de julho na cidade de
Americana e que contou com a participa-
ção de 46 cidades da região de Campinas.
Nosso Município conquistou 18 medalhas
sendo: 5 de ouro, 7 de prata e 6 de bron-
ze. Das 18, 16 foram conquistadas pela

Desde o início do ano a cidade vem ganhando diversos programas, projetos e eventos que fomentam a pratica esportiva para todas as idades

equipe Paradesportiva com os chamados
atletas ACD (atletas com deficiência) so-
bre a coordenação do professor Paulo Oli-
veira, as demais foram conquistadas pela
capoeira e ginastica rítmica. Para esse su-
cesso a Prefeitura vem investindo na es-
trutura onde são treinados os atletas, sem-
pre investindo no respeito e na formação
dos atletas.

Esse ano a cidade sediou  em maio pela
primeira vez o 2º Campeonato Sul Ame-
ricano de Voleibol New Com para a ter-
ceira idade e recebeu cerca de 300 atletas
estrangeiros que ficaram no município
durante dias fomentando o turismo e a
economia e promovendo a interação en-
tre atletas de fora e da cidade, sendo este
um fato inédito no Brasil. Esse ano Casa
Branca foi convidada mais uma vez a re-

presentar o Brasil no 1º Mundial de Vo-
leibol New Com que acontecerá na Argen-
tina em dezembro.

Casa Branca sediou também esse ano,
em março, a abertura do Campeonato
Regional de Futsal promovido pela Liga
Riopardense de Futsal. Trezentos atletas
de 15 cidades participaram do evento.

Sempre preocupado com a comunida-
de, o esporte ao acesso de todos tem sido
uma das principais metas da atual ad-
ministração do prefeito Marco Cesar Aga
e de sua equipe de governo. "O Esporte
afasta o cidadão das drogas e de tudo
que não é bom e traz qualidade de vida
para todos, melhorando a saúde e o de-
sempenho em todas as atividades do co-
tidiano", afirma o prefeito Marco Cesar.
Pensando assim a atual administração

inseriu o  PAIE - Projeto de Apoio e In-
centivo Educacionalcom diversas ativi-
dades esportivas e culturais que são re-
alizadas durante toda a semana em di-
ferentes bairros da cidade onde são ofe-
recidas aulas de música, dança,
canto,ginástica, artes marciais, futebol,
natação e outras atividades. Até o final
do ano o projeto deverá atender cerca de
4 mil participantes.

Também em prol da comunidade, a
Prefeitura lançou o programa "A rua é da
gente"que leva lazer, atividades recreati-
vas, educacionais e esportivas para a co-
munidade nos bairros. O programa foi lan-
çado em fevereiro e já foram realizadas 6
edições, atendendo 900 munícipes com
atividades esportivas, de prevenção à saú-
de, ações sociais e atividades culturais.

Incentivo ao esporte é uma das prioridades da Administração Municipal O programa "Rua é da Gente" já atendeu mais de 900 pessoas

EDIÇÃO 10/2017



Casa Branca, 11 de agosto/2017DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CASA BRANCA2

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

Jornalista Responsável:
Andréa Brock – MTB 26.526

Tiragem: 1.500 exemplares

Distribuição Gratuita

Estão abertas as inscrições para o con-
curso que vai eleger a Rainha do Jabuti-
caba Rodeo Festival 2017, que vai acon-
tecer de 25 a 29 de outubro, em Casa
Branca. As interessadas em participar do
concurso devem fazer a inscrição até o
dia 21 de agosto, no Departamento de
Cultura, onde era a antiga Prefeitura,
onde também está disponível todo o re-
gulamento do concurso. Podem partici-
par moças de 18 a 35 anos de idade. A
escolha da Rainha do Rodeio 2017 vai
acontecer no dia 9 de setembro, no Sa-
lão de Festas do Asilo.

Aberta as inscrições
para a Rainha Rodeio

Festival 2017

A Prefeitura de Casa Branca realiza-
rá no próximo dia 16 de agosto a 2ª Au-
diência Pública Municipal para "Insti-
tuição do Fórum Municipal de Educa-

A festa terá shows, espaço de exposição
com atrações ligadas ao setor do agrone-
gócio, praça de alimentação, bailes e
muitas outras atrações.

O Jabuticaba Rodeo Festival vai acontecer no
Centro Integrado de Cultura e Eventos, loca-
lizado na Praça Rui Barbosa, 56, no Centro.

Casa Branca é a Capital Estadual da Jabu-
ticaba e a atual administração municipal
tem trabalhado para promover o turismo
na cidade e assim fomentar o comércio
local e fortalecer a economia da cidade.

Casa Branca realiza 2ª Audiência
Pública para "Instituição do
Fórum Municipal de Educação"

ção", que vai acontecer a partir das 17h,
na FACAB Casa Branca e terá como pa-
lestrante o professor Eduardo Cezar da
Silva.
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Ata de número cento e dezessete do livro de Ata nº 01, páginas
73. O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de Casa Bran-
ca/SP, no uso da competência que lhe confere a Lei Municipal nº
2.172 de 20 de dezembro de 1995, alterada pela Lei nº 2.656 de 27
de Maio de 2004, em reunião ordinária realizada aos vinte e nove
dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às quinze
horas, na Casa dos Conselhos Municipais, na Rua Capitão Horta nº
339, em Casa Branca, Estado de São Paulo, com a presença dos con-
selheiros representantes do Poder Público: Gisely Aparecida Perei-
ra de Lima Ketener – representante do Departamento Municipal
de Promoção Social (titular) e Benedita Aparecida Gregório Assa-
lim – representante do Departamento Municipal (titular) e os con-
selheiros representantes da Sociedade Civil: Josana Monteiro Go-
zzo – representante de Entidade de Assistência Social (titular), Seila
Maria Pizani Fermoseli Dias (titular) e Adilson Quaio (suplente no
exercício da titularidade) – representantes de Entidades de Aten-
dimento à Criança e ao Adolescente, Leila Regina Benvenuto – re-
presentante de Entidade de Atendimento à Pessoa com Deficiência
(titular) e Solange Maria Scacabarrozzi – representante de Entida-
de de Atendimento à Idoso (titular). Sob a presidência de Josana
Monteiro, que agradeceu a presença de todos, foi dado início aos
trabalhos com os seguintes assuntos: Verificação do quórum, quali-
ficação e habilitação dos conselheiros. A seguir houve a aprovação
da pauta. Logo, foram apreciadas e aprovadas as atas das reuniões
dos dias 11/01, 16/02 e 07/03/17. A seguir, foi apresentado ao colegi-
ado o Plano de Ação SUASWEB 2017, preenchido pelo Departamen-
to de Promoção Social. Após alguns questionamentos dos presentes
e esclarecimentos da conselheira do órgão gestor, o plano foi apro-
vado (Deliberação CMAS nº 12/2017). A seguir, foi apresentado o re-
lato da Comissão Organizadora da 8ª Conferência Municipal de As-
sistência Social, referente à reunião realizada no dia 30/05/2017, onde
ficou definido: elaboração do decreto, coordenadores dos grupos,
palestrante, data e local da conferência (Deliberação CMAS nº 01//
2017), divulgação, mobilização, encontro preparatório, alimentação,
decoração e materiais diversos que serão utilizados durante o even-
to (camisetas, impressos etc.), cujo encaminhamento da plenária
foi pela aprovação e acréscimo de compra de uma lembrança para
ser dada ao palestrante. A seguir, o conselho aprovou a programa-
ção destinada à transferência voluntária de recursos, na modalida-
de fundo a fundo, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social,
elaborada pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de
São Paulo/SP, beneficiando as Entidades Sociais “Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais de Casa Branca”, “Abrigo de Idosos
de Casa Branca” e “Lar São Vicente de Paulo de Casa Branca”, que
visa o incremento temporário ao cofinanciamento federal regular e
automático, para fins de custeio das ofertas socioassistenciais de pro-
teção social, bem como de estruturação da rede de serviços de pro-
teção social especial, mediante recursos classificados como custeio,
consignados no Orçamento Geral da União – Ano 2017, por meio da
Emenda Parlamentar nº 33600002 (Deliberação CMAS nº 013/2017).
Após, a secretaria executiva apresentou os seguintes informes: 1-
Ofício nº 29/2017 da Associação Casabranquense de Combate ao
Câncer Carmem Prudente, informando mudança de endereço e te-
lefones de contato da instituição; 2 – Nova coordenação do CREAS:
Cristiane Zanchetta, informado pela conselheira Gisely Ketener. A
coordenadora anterior, Carolina Porfírio passou em concurso públi-
co em outro município e deixou de exercer a função. A plenária
solicitou que seja encaminhado ofício ao órgão gestor, solicitando
informações sobre a composição de toda a equipe do CRAS, CREAS e
Órgão Gestor, constando o vínculo empregatício e função. Nada mais
havendo a tratar, eu, Solange Maria Scacabarrozzi, lavro a presen-
te ata, que uma vez lida e achada conforme é assinada por mim e
por Josana Monteiro Gozzo, presidente do CMAS.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CASA BRANCA – ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Capitão Horta, 339 – Centro – Casa Branca – SP CEP 13700-000
TEL: (19) 3671-6013 – cmas@casabranca.sp.gov.br

Josana Monteiro Gozzo
Presidente do CMAS

 Solange Maria Sacacabarrozzi
1ª Secretária

DELIBERAÇÃO CMAS Nº 014/2017
Dispõe sobre a composição das Comissões Temáticas Permanentes

do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS

O Conselho Municipal de Assistência Social de Casa
Branca – CMAS no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei
Municipal nº 2.172, de 20 de dezembro de 1995, em reunião plenária
realizada no dia 11 de maio de 2017:

DELIBERA:

Art. 1º - Compor as Comissões Temáticas Permanentes, que têm
como finalidade subsidiar o CMAS em suas decisões no cumprimento
de suas competências, com representações do Poder Público e da Soci-
edade Civil, conforme segue:

 §1º - A Comissão Temática Permanente de Acompanhamento
ao Programa Bolsa Família passa a ser composta pelos seguintes Con-
selheiros, representantes dos órgãos e segmentos, conforme segue:

§ 2º - A Comissão Temática Permanente de Financiamento e Orça-
mento de Assistência Social passa a ser composta pelos seguintes Con-
selheiros, representantes dos órgãos e segmentos, conforme segue:

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

Casa Branca, 11 de maio de 2017

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CASA BRANCA – ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Capitão Horta, 339 – Centro – Casa Branca – SP CEP 13700-000
TEL: (19) 3671-6013 – cmas@casabranca.sp.gov.br

Josana Monteiro Gozzo
Presidente do CMAS

DELIBERAÇÃO CMAS Nº 013/2017
Dispõe sobre a Programação destinada à transferência

voluntária de recursos na modalidade Fundo a Fundo, no âmbito
do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Casa
Branca – CMAS no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei
Municipal nº 2.172, de 20 de dezembro de 1995, em reunião plená-
ria realizada no dia 29 de junho de 2017:

DELIBERA:

Art. 1º - Aprovar a programação destinada à transferência
voluntária de recursos, na modalidade fundo a fundo, no âmbito
do Sistema Único de Assistência Social, elaborada pela Secretaria
de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo/SP, benefician-
do as Entidades Sociais “Associação de Pais e Amigos dos Excep-
cionais de Casa Branca”, “Abrigo de Idosos de Casa Branca” e “Lar
São Vicente de Paulo de Casa Branca”, que visa o incremento tem-
porário ao cofinanciamento federal regular e automático, para fins
de custeio das ofertas socioassistenciais de proteção social, bem
como de estruturação da rede de serviços de proteção social espe-
cial, mediante recursos classificados como custeio, consignados
no Orçamento Geral da União – Ano 2017, por meio da Emenda
Parlamentar nº 33600002.

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

Casa Branca, 29 de junho de 2017.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CASA BRANCA – ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Capitão Horta, 339 – Centro – Casa Branca – SP CEP 13700-000
TEL: (19) 3671-6013 – cmas@casabranca.sp.gov.br

Josana Monteiro Gozzo
Presidente do CMAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2017 - PROCESSO nº 109/2017-Objeto:
Registro de Preços para Contratação de empresa para a prestação de
serviços de locação de caçambas metálicas estacionárias para entulho,
incluindo o transporte e a disposição do entulho em local devidamente
autorizado pelo órgão competente, durante 12 (doze) meses consecuti-
vos .Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas do dia 21/08/
2017. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, nº 51 - Esquina com a Rua
Altino Arantes, centro, Setor de Protocolo. Abertura: A abertura dos
envelopes ocorrerá no mesmo dia indicado às 09 hs. Local Praça Barão
de Mogi Guaçu, nº 51 - Esquina com a Rua Altino Arantes, centro, Setor
de Licitações. Retirada do Edital pelo email:
licitacao@casabranca.sp.gov.br ou na Praça Barão de Mogi Guaçu, nº
51 - Esquina com a Rua Altino Arantes, centro, Setor de Licitações-Escla-
recimentos Fone (19) 3671-9748. -Casa Branca, 08.08.2017-Marco César
de Paiva Aga-Prefeito Municipal

Ata de número cento e dezesseis do livro de Ata nº 01, páginas
72(verso). O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de Casa
Branca/SP, no uso da competência que lhe confere a Lei Municipal nº
2.172 de 20 de dezembro de 1995, alterada pela Lei nº 2.656 de 27 de
Maio de 2004, em reunião ordinária realizada aos onze dias do mês de
maio do ano de dois mil e dezessete, às quinze horas, na Casa dos Con-
selhos Municipais, na Rua Capitão Horta nº 339, em Casa Branca, Estado
de São Paulo, com a presença dos conselheiros representantes do Poder
Público: Gisely Aparecida Pereira de Lima Ketener e Thamires Caroline
Raphael Aguilar – representantes do Departamento Municipal de Pro-
moção Social (titular e suplente respectivamente), Célia Regina de Ara-
újo Benedito – representante do Departamento Municipal de Educação
(titular), Evelice Guimarães Barnabé – representante do Departamento
Municipal de Saúde (titular), Benedita Aparecida Gregório Assalim –
representante do Departamento Municipal de Finanças e Carlos Gusta-
vo Nicky da Silva – representante do Gabinete do Prefeito (suplente no
exercício da titularidade) e os conselheiros representantes da Sociedade
Civil: Josana Monteiro Gozzo e Denise Aparecida Gomes Leme de Sou-
za – representantes de Entidade de Assistência Social (titular e suplente
respectivamente), Seila Maria Pizani Fermoseli Dias (titular), Maria
Aparecida Serafim (titular) e Adilson Quaio (suplente) – representan-
tes de Entidades de Atendimento à Criança e ao Adolescente, Leila Regi-
na Benvenuto – representante de Entidade de Atendimento à Pessoa
com Deficiência (titular) e Solange Maria Scacabarrozzi – representante
de Entidade de Atendimento à Idoso (titular). Sob a presidência de Josa-
na Monteiro, que agradeceu a presença de todos, foi dado início aos tra-
balhos com os seguintes assuntos: Verificação do quórum, qualificação e
habilitação dos conselheiros e apresentação de justificativa da conselhei-
ra Talita Cristina Damasceno. A seguir houve a aprovação da pauta. Pro-
cedeu-se a seguir, a eleição e posse da Mesa Diretora para mandato de 1
ano, ficando assim composta: Presidente: Josana Monteiro Gozzo – re-
presentante da Sociedade Civil, Vice presidente: Gisely Aparecida Perei-
ra de Lima Ketener – representante do Poder Público, 1ª Secretária:
Solange Maria Scacabarrozzi – representante da Sociedade Civil e 2ª Se-
cretária: Benedita Aparecida gregório Assalim – representante do Poder
Público. A seguir, foi realizada a composição da comissão organizadora
da 8ª Conferência Municipal de Assistência Social, Deliberação CMAS nº
010/2017, com os seguintes membros: Josana Monteiro Gozzo – repre-
sentante de Entidade de Assistência Social, Gisely Aparecida Pereira de
Lima Ketener – representante do Poder Público, Laís Helena Marques
França – representante dos Trabalhadores do SUAS e Érica Rodrigues de
Carvalho – representante dos Usuários. A seguir, foi apresentado o Ofício
nº 31/2017, do Departamento Municipal de Promoção Social, solicitando
a utilização dos recursos do Índice de Gestão Descentralizada do Progra-
ma Bolsa Família – IGDPBF, repassados pelo Governo Federal, para aqui-
sição de veículo automotor, tipo passeio, para uso da Gestão Municipal
do Programa Bolsa Família e Cadastro Único. A solicitação foi aprovada
através da Deliberação CMAS nº 009/2017.  A seguir, foi apresentada à
plenária, a Deliberação nº 008/2017, deliberada pela Mesa Diretora, que
dispõe sobre a programação destinada à transferência voluntária de re-
cursos na modalidade Fundo a Fundo, no âmbito do Sistema Único de
Assistência Social – SUAS, elaborada pela Prefeitura Municipal de Casa
Branca/SP, que visa a estruturação da rede de serviços de Proteção Social
Especial, mediante recursos classificados como investimento, consigna-
dos no Orçamento Geral da União – Ano 2017, por meio da Emenda
Parlamentar nº 37300004. A plenária ratificou a deliberação apresenta-
da. Após, ocorreu a composição das Comissões Temáticas Permanentes
de Acompanhamento ao Programa Bolsa Família e Financiamento e Or-
çamento da Assistência Social, através da Deliberação CMAS nº 14/2017.
Após, a secretaria executiva apresentou os seguintes informes: 1- Plano
de Ação SUASWEB 2017, elaborado pelo Departamento Municipal de
Promoção Social, já foi preenchido. A secretaria executiva encaminhará a
relação de conselheiros e após, o plano será encaminhado para aprecia-
ção e deliberação do colegiado; 2 – Reprogramação de recursos do PMAS:
será preenchido pelo Departamento de Promoção Social e posteriormen-
te encaminhada para deliberação do colegiado; 3 – Informe CNAS sobre
atualização permanente dos dados dos conselhos no CADSUAS WEB, será
necessário atualizar com urgência, pois sem isso, não será possível a apro-
vação do Plano de Ação 2017 no sistema SUASWEB. Nada mais havendo
a tratar, eu, Solange Maria Scacabarrozzi, lavro a presente ata, que uma
vez lida e achada conforme é assinada por mim e por Josana Monteiro
Gozzo, presidente do CMAS.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CASA BRANCA – ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Capitão Horta, 339 – Centro – Casa Branca – SP CEP 13700-000
TEL: (19) 3671-6013 – cmas@casabranca.sp.gov.br

Josana Monteiro Gozzo
Presidente do CMAS

 Solange Maria Sacacabarrozzi
1ª Secretária

RESOLUÇÃO 01
DE 3 DE AGOSTO DE 2017

INSTITUI O PRÊMIO “OS DEZ MAIS DE CASA BRANCA”

A Câmara Municipal de Casa Branca aprova e o Presidente pro-
mulga a seguinte Resolução:

Art. 1º - Fica instituído o prêmio “Os dez mais de Casa Branca”
que será concedido anualmente a casa-branquenses que se destacaram
em suas atividades, beneficiando, de alguma forma, a comunidade casa-
branquense.

§1º.  O evento será organizado pela Câmara Municipal de Casa
Branca e o prêmio será entregue em sessão solene, preferencialmente
na primeira sessão de Dezembro.

§ 2°. Caberá à Presidência da Câmara Municipal nomear, median-
te Portaria, uma comissão constituída de 3 (três) vereadores, de sua
livre escolha, que ficarão responsáveis para proceder aos trabalhos
definidos por esta Resolução.

§3º.  O prêmio que será entregue pelo Poder Legislativo consiste
em um diploma de honra ao mérito, sem prejuízo da entrega de ou-
tros objetos disponibilizados por terceiros.

§4°. -  A escolha dos premiados será feita em consulta realizada
anualmente até o dia 10 de Novembro, junto à população casa-bran-
quense.

§5°.  A população escolherá os casa-branquenses que serão pre-
miados como “Os dez mais de Casa Branca” através de votação na pá-
gina eletrônica da Câmara Municipal de Casa Branca.

§6°.  Para facilitar a dinâmica de participação da população na
indicação de casa-branquenses que se destacaram em suas atividades,
com méritos para receber a premiação, a Câmara Municipal de Casa
Branca poderá, se assim for necessário, estabelecer parcerias ou convê-
nios com órgãos de comunicação social, empresas privadas ou órgãos
públicos.

Art. 2º -  As despesas com a execução da presente Lei correm à
conta de dotações orçamentárias próprias.

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

Câmara Municipal de Casa Branca, 3 de agosto de 2017.

VEREADOR ALBERTO ZOGBI FILHO - PRESIDENTE

(Projeto de autoria do Vereador Marcus Vinícius Parente Querido Azevedo)

DECRETO LEGISLATIVO Nº 06
DE 3 DE AGOSTO DE 2017

CONCEDE O DIPLOMA DE MÉRITO COMUNITÁRIO À PROFESSO-
RA SANDRA MARINA MACHADO DE MELO.

O Vereador ALBERTO ZOGBI FILHO,  Presidente da Câmara Muni-
cipal de Casa Branca, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o
Plenário aprova e ele promulga o seguinte DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º. Fica concedido à Professora Sandra Marina Machado de
Melo o Diploma de Mérito Comunitário, pelos relevantes serviços pres-
tados ao município na área de Educação.

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Câmara Municipal de Casa Branca, 3 de agosto de 2017.

Vereador ALBERTO ZOGBI FILHO – Presidente

(Projeto de autoria do Vereador Marcus Vinícius Parente Querido Aze-
vedo)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

Extrato de Rescisão de Contrato de Inexigibilidade de Licitação
nº 24/2017 - Processo nº 60/2017 - O Município de Casa Branca - SP, vem
rescindir unilateralmente a partir de 01 de agosto de 2017, o Contrato
de Inexigibilidade de Licitação nº 24/2017 - Processo nº 60/2017 firmado
com a Empresa Gradim Sociedade Individual de Advocacia  que teve
como objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ES-
PECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁ-
RIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COM VISTAS A DESONERAÇÃO DE
ENCARGOS.-Declarar que a rescisão unilateral do Contrato acima men-
cionado, envolve todas as cláusulas e condições grafadas no contrato
rescindido. - Ficam anulados eventuais pagamentos devidos à contra-
tada. - Fica garantido à congtratada o contraditório e ampla defesa,
que será exercido no prazo de 10 dias, após notificação por meio eletrô-
nico.-Casa Branca, 08.08.2017-Marco César de Paiva Aga-Prefeito Muni-
cipal

A Prefeitura Municipal de Casa Branca-SP, usando de sua
competência legal convoca a Primeira  Audiência Pública da
Concessão do  Serviço de Água e Esgoto do Município de Casa
Branca - SP, a ser realizada no dia 28/08/2017 no Auditório e
Arquivo Carmo Aga (Câmara Municipal), Rua Barão de Casa
Branca, 220 – Centro – Casa Branca - SP  CEP: 13700-000 às
19:30 H.

A minuta do Edital da Concorrência Pública da Concessão do
Serviço de Água e Esgoto do Município de Casa Branca - SP e seus
anexos encontra-se disponível no portal de transparência do Mu-
nicípio (https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01031-006/
con_relatorios_opcionais.faces) e no quadro de aviso da Prefeitu-
ra Municipal de Casa Branca -SP, Praça Baráo de Mogi Guaçu, es-
quina com a Rua Altino Arantes, n: 51 Centro - CEP: 13700-000.Casa
Branca, 10 de agosto de 2017.Marco César de Paiva Aga-Prefeito
Municipal
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RESOLUÇÃO 02
DE 3 DE AGOSTO DE 2017

CONCEDE AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASA
BRANCA LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES, SEM

REMUNERAÇÃO.

A Câmara Municipal de Casa Branca aprova e o Presidente pro-
mulga a seguinte Resolução:

Art. 1º. O servidor da Câmara Municipal poderá requerer licença
para tratar de assuntos particulares, após 5 anos de serviço ininterrup-
tos.

Art. 2°. A licença será concedida mediante requerimento do ser-
vidor ao Presidente da Câmara Municipal, sem remuneração.

Parágrafo único. O Presidente da Câmara Municipal terá prazo de
15 (quinze) dias, a partir do recebimento do requerimento, para se
pronunciar sobre o pedido, deferindo ou indeferindo, com a devida
fundamentação.

Art. 3°. O requerimento poderá ser indeferido pelo Presidente do
Legislativo se o afastamento não for da conveniência da Administração.

Art. 4°. A concessão da licença deverá ser aguardada pelo servidor
no exercício das funções.

Art. 5°. A duração máxima da licença será de 2 (dois) anos, poden-
do ser gozada parceladamente, a critério do Presidente da Câmara
Municipal, desde que dentro do período de 3 (três) anos.

Art. 6°. Não será computado, para efeito de contagem de tempo
de serviço e/ou aposentadoria, o período de licença de que trata esta
Resolução.

Art. 7°. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Câmara Municipal de Casa Branca, 3 de agosto de 2017.

VEREADOR ALBERTO ZOGBI FILHO – PRESIDENTE

(Projeto de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal)

PROJETO DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 3395
DE 31 DE JULHO DE 2017

AUTORIZA O EXECUTIVO, NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍ-
PIO, INTEGRAR O CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA MOGIANA

(CMM) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

                    Alberto Zogbi Filho, Presidente da Câmara Muni-
cipal de Casa Branca, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções legais e de conformidade com o artigo 47, “b”, da Lei Orgâni-
ca do Município, promulga a seguinte Lei:

Art 1°- Fica autorizado o ingresso do Município de
CASA BRANCA –SP no Consórcio de Municípios da Mogiana (CMM),
podendo para tanto, ser beneficiado no suporte de cadastramento
de propostas, execução e prestação de contas de contratos de re-
passes com os governos Federal e Estadual, receber treinamento e
capacitações para operação do portal de convênios (SICONV) pelo
Consórcio de Municípios visando a busca de recursos para ações
conjuntas e locais, receber assessoria em forma de orientação nas
áreas da Educação, Assistência, Saúde, Meio Ambiente, Contabili-
dade, Turismo, Desenvolvimento local e regional, Segurança Públi-
ca, através das Câmaras Técnicas constituídas, Escola de Gover-
no e por realização de Seminários temáticos e congresso regional
de apoio aos municípios Consorciados, ser inserido em todos os
atos e ações/projetos que o consórcio venha a desenvolver em
benefício dos municípios.

Das obrigações do município Consorciado: contri-
buir mensalmente em valores definidos em Assembleia do Consór-
cio, além de atender as exigências do Estatuto que acompanha
este Projeto.

Art 2°- O Município contribuirá mensalmente com
a importância de R$ R$ 1.000,00 (mil reais), reajustável conforme
decisão em Assembleia de Prefeitos, suplementado se necessário.

Art 3°- As despesas decorrentes da execução da
presente lei correrão à conta da dotação orçamentária 2/2.01/
041220003.2.01/339039 do orçamento vigente, suplementado se
necessário.

Art 4°- Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Câmara Municipal de Casa Branca, 31 de julho de 2017

VEREADOR ALBERTO ZOGBI FILHO - PRESIDENTE

PROJETO DE AUTORIA DO VEREADOR MARCELO
GALANTE LOPES DA CUNHA

LEI Nº 3396
DE 31 DE JULHO DE 2017

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO ARTIGO 1° DA LEI N° 3.374,
DE 15/3/2017 – DENOMINAÇÃO DE RUA.

                    Alberto Zogbi Filho, Presidente da Câmara Muni-
cipal de Casa Branca, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções legais e de conformidade com o artigo 47, “b”, da Lei Orgâni-
ca do Município, promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. O artigo 1° da Lei n° 3.374, de 15/3/2017, passa a ter
a seguinte alteração:

“Art. 1°. Onde se lê Rua 6, do Loteamento Portal Casa Branca,
leia-se Rua 10 (dez), do Loteamento Jardim Colina do Sol.”.

Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Casa Branca, 31 de julho de 2017

VEREADOR ALBERTO ZOGBI FILHO - PRESIDENTE

PROJETO DE AUTORIA DOS VEREADORES MARCELO
GALANTE LOPES DA CUNHA E JOSÉ CLÁUDIO MARTINS DOS REIS

(JACARÉ)

LEI Nº 3397
DE 31 DE JULHO DE 2017

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NOS ARTIGOS 1°S DAS LEIS N°S
3.365, DE 1/3/17 E 3.372, DE 15/3/17 – DENOMINAÇÃO DE RUAS.

                    Alberto Zogbi Filho, Presidente da Câmara Muni-
cipal de Casa Branca, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções legais e de conformidade com o artigo 47, “b”, da Lei Orgâni-
ca do Município, promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Os artigos 1°s das leis n°s 3.365, de 1/3/2017 e 3.372,
de 15/3/2017, passam a ter a seguinte alteração:

I – Lei n° 3.365, de 1/3/2017 – onde se lê “Rua 1”, leia-se “Rua 2”;
II – Lei n° 3.372, de 15/3/2017 – onde se lê “Rua 5”, leia-se

“Rua 3”.

Art. 2°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Casa Branca, 31 de julho de 2017

PROJETO DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL

LEI COMPLEMENTAR Nº 3400
DE 31 DE JULHO DE 2017

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO INCISO XII DO ARTIGO 6°, DA
LEI MUNICIPAL N° 3.393, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2015, QUE

DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIO-
NAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

                    Alberto Zogbi Filho, Presidente da Câmara Muni-
cipal de Casa Branca, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções legais e de conformidade com o artigo 47, “b”, da Lei Orgâni-
ca do Município, promulga a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º - O inciso XII do artigo 6º da Lei Municipal nº 3.293 de
23 de novembro de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

XII- um representante da OAB – Ordem dos Advogados Brasil

Art. 2º - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de
sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Casa Branca, 31 de julho de 2017

VEREADOR ALBERTO ZOGBI FILHO - PRESIDENTE
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PROJETO DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 3394
DE 31 DE JULHO DE 2017

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE
2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

                    Alberto Zogbi Filho, Presidente da Câmara Municipal de Casa
Branca, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e de conformida-
de com o artigo 47, “b”, da Lei Orgânica do Município, promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DIRETRIZES GERAIS

Art. 1º - Ficam estabelecidas, para a elaboração do Orçamento do Muni-
cípio, relativo ao exercício de 2018, as Diretrizes Gerais de que trata este Capí-
tulo, os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição Esta-
dual no que couber, na Lei Federal nº 4320, de 17 de Março de 1964, na Lei de
Responsabilidade Fiscal e na Lei Orgânica do Município, e as recentes Portarias
editadas pelo Governo Federal.

Art. 2º- A estrutura orçamentária que servirá de base para a elaboração
do orçamento-programa para o próximo exercício deverá obedecer a disposição
constante dos Anexos V e VI, que faz parte integrante desta Lei.

Art. 3º - As unidades orçamentárias, quando da elaboração de suas pro-
postas parciais, deverão atender a estrutura orçamentária e as determinações
emanadas pelos setores competentes da área.

Art. 4º - A proposta orçamentária, que não conterá dispositivo estranho à
previsão da receita e à fixação da despesa, face à Constituição Federal e à Lei de
Responsabilidade Fiscal, atenderá a um processo de planejamento permanen-
te, à descentralização, à participação comunitária, conterá “reserva de contin-
gência”, identificado pelo código 99999999 em montante equivalente a no
máximo um por cento (1%) da Receita Corrente Líquida.

§ 1º - A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que
acarrete aumento da despesa será acompanhado de estimativa do impacto
orçamentário e financeiro, ressalvado as despesas consideradas irrelevantes,
que não ultrapassem a 1,5% (um e meio por cento), da receita corrente líquida
prevista (orçada), nos termos do art. 16, § 3º da L.R.F;

§ 2º - A execução orçamentária e financeira das despesas realizadas de
forma descentralizadas observarão as normas estabelecidas pela Portaria 339,
de 29/08/01 da Secretaria do Tesouro Nacional;

§ 3º - O orçamento fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo
Municipais, seus fundos e entidades das Administrações direta e indireta;

§ 4º - O orçamento de investimentos das empresas de que o Município,
direta ou indireta detenha a maioria do capital social com direito a voto, quan-
do couber;

§ 5º - O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades
de saúde, previdência e assistência social, quando couber.

Art. 5º - O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo, sua propos-
ta parcial até o dia 30 de agosto, de conformidade com a Emenda Constitucio-
nal nº 25/2000 e 58/2009.

Parágrafo Único – O Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até
trinta (30) dias antes do prazo fixado no caput, os estudos e estimativas das
receitas para os exercícios de 2017 e 2018, inclusive da receita corrente líquida,
acompanhadas das respectivas memórias de cálculo.

Art. 6º - A Lei Orçamentária dispensará, na fixação da despesa e na esti-
mativa da receita, atenção aos princípios de:

 I. Prioridade de investimentos nas áreas sociais;
 II. Austeridade na gestão dos recursos públicos;
 III. Modernização na ação governamental;
 IV. Princípio do equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na exe-

cução orçamentária.

CAPÍTULO II
DAS METAS FISCAIS

Art. 7º - As movimentações do quadro de Pessoal e alterações salariais, de
que trata o artigo 169, § 1º da C.F., somente ocorrerão se atendidos os requisitos
e limites da L.R.F., tanto pelos órgãos, entidades da administração direta ou
indireta.

Art. 8º - A proposta orçamentária anual atenderá às diretrizes gerais e aos
princípios de unidade, universalidade e anualidade, não podendo o montante
das despesas fixadas excederem a previsão da receita para o exercício.

Art. 9º - As receitas e as despesas serão estimadas, tomando-se por base o
índice de inflação, apurado nos últimos 12 (doze) meses, a tendência e o compor-
tamento da arrecadação municipal mês a mês, na conformidade do Anexo II, que
dispõe sobre as Metas Fiscais.

§ 1º - Na estimativa das receitas deverão ser consideradas, ainda, as modi-
ficações da legislação tributária, incumbindo à Administração o seguinte:

I. a atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias;
II. a edição de uma planta genérica de valores de forma a  minimizar a

diferença entre as alíquotas nominais e as efetivas;
III. a expansão do número de contribuintes;
IV. a atualização do cadastro imobiliário fiscal.
§ 2º - As taxas de polícia administrativa e de serviços públicos deverão re-

munerar a atividade municipal de maneira a equilibrar as respectivas despesas.
§ 3º - Os tributos, cujo recolhimento poderá ser efetuado em parcelas, serão

corrigidos monetariamente segundo a variação estabelecida pela unidade fiscal
do município.

§ 4º - Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação orça-
mentária, e recursos financeiros previstos na programação de desembolso, e a
inscrição de Restos a Pagar estará limitada ao montante das disponibilidades de
caixa, conforme preceito da LRF.

§ 5º - A contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamen-
tária-financeira ocorridos, sem prejuízo das responsabilidades e providências
derivadas na inobservância do parágrafo anterior.

Art. 10 - O Poder Executivo é autorizado a :
I- Realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da

legislação em vigor;
II- Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação

em vigor;
III- Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 5% (cinco por

cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente;
IV- Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma cate-

goria de programação, nos termos do inc. VI, do art. 167, da Constituição Federal;
V- Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita com-

prometer os resultados previstos;
§ 1º - Não onerarão o limite previsto no inciso III, os créditos destinados a

suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e
pensionistas, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais e despesas
à conta de recursos vinculados.

Art. 11 – O Poder Legislativo, é autorizado a:
 I- Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 5% (cinco por

cento) do orçamento do legislativo, nos termos da legislação vigente;
 II- Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma cate-

goria de programação, nos termos do inc. VI, do art. 167, da Constituição Federal;

Art. 12 - Não sendo devolvido o autógrafo da lei orçamentária até o final do
exercício de 2016 ao Poder Executivo, fica este autorizado a realizar a proposta
orçamentária, até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo, na base de
1/12 (um doze avos) em cada mês.

§ 1º - Para atender o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder
Executivo se incumbirá do seguinte;

I. Estabelecer Programação Financeira e o Cronograma de execução men-
sal de desembolso;

II. Publicar até 30 dias após o encerramento do bimestre, relatório resumi-
do da execução orçamentária, sendo constatada, após o encerramento de cada
bimestre, frustração na arrecadação de receitas, capaz de comprometer a obten-
ção dos resultados nominal e primário fixados no Anexo I - Metas Fiscais, por atos
a serem adotados nos 30 (trinta) dias subsequentes, será determinada a limita-
ção de empenho e movimentação financeira, em montantes necessários à preser-
vação dos resultados estabelecidos.

a)  A limitação a que se refere o Inciso II adotará critérios que produzam o
menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente nas de edu-
cação, saúde e assistência social, e na aplicação dos recursos vinculados.

b) Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as
despesas que constituam obrigações legais do Município, inclusive as destinadas
ao pagamento do serviço da dívida e precatórios judiciais.

c) A limitação de empenho e movimentação financeira também será adota-
da na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida conso-
lidada em relação à meta fixada no Anexo I - Metas Fiscais, obedecendo-se ao que
dispõe o artigo 31 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

d) Na ocorrência de calamidade pública serão dispensados a obtenção dos
resultados fiscais programados e a limitação de empenho enquanto perdurar
essa situação, nos termos do artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4
de maio de 2000.

e) A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o artigo
12 poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação de frustração de
receitas se reverta nos bimestres seguintes;

III. Emitirá ao final de cada quadrimestre, Relatório de Gestão Fiscal, ava-
liando o cumprimento das Metas Fiscais, em audiência pública, perante à Câma-
ra de Vereadores;

IV. Os Planos, LDO, Orçamentos, Prestação de Contas, parecer do T.C.E.,
serão amplamente divulgados, inclusive na Internet, e ficará à disposição da co-
munidade;

V. O desembolso dos recursos financeiros consignados à Câmara Muni-
cipal, será feito até o dia 20 de cada mês, sob a forma de duodécimos, ou de
comum acordo entre os Poderes, na conformidade com a L.O.M.

CAPÍTULO III
DO ORÇAMENTO GERAL

Art. 13 – O orçamento geral abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo,
e as entidades das Administrações direta e indireta, e será elaborado de confor-
midade com a Portaria nº 42 do Ministério do Orçamento e Gestão, e demais
Portarias editadas pelo Governo federal.

Art. 14 – As despesas com pessoal e encargos não poderão ter acréscimo
real em relação aos créditos correspondentes, e os aumentos para o próximo
exercício ficarão condicionados à existência de recursos, expressa autorização
legislativa, às disposições emitidas no art. 169 da Constituição Federal, e no art.
38 do ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não podendo exceder o
limite de 54% ao Executivo e 6% ao Legislativo da Receita Corrente Líquida.

Art. 15 – Na elaboração da proposta orçamentária serão atendidos prefe-
rencialmente os programas constantes do Anexo V e VI, que faz parte integran-
te desta Lei, podendo na medida das necessidades, serem elencados novos
programas, desde que financiados com recursos próprios ou de outras esferas
do governo.

Parágrafo único – Para o cumprimento do disposto do art. 4º da L.R.F.,
integram esta lei os anexos de Metas Fiscais e os anexos de Riscos Fiscais.

Art. 16 – A concessão de Auxílios e Subvenções dependerá de autorização
Legislativa, através de lei específica.

Art. 17 – O município aplicará, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento)
das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do
ensino, nos termos do art. 212 da Constituição Federal, e os limites estabeleci-
dos pela E.C. nº 29/2000, nas ações e serviços de saúde.

Art. 18 – A proposta orçamentária, que o Poder Executivo encaminhar ao
Poder Legislativo até o dia 30 de Setembro, compor-se-á de:

 I. Mensagem;
 II. Projeto de lei orçamentária;
 III. Tabelas explicativas da receita e despesas dos três últimos exercícios.
§ 1º - A Câmara não entrará em recesso enquanto não devolver o projeto

de Lei para sanção do Poder Executivo.

Art. 19 – Integrarão à lei orçamentária anual:
 I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções de go-

verno;
 II. Sumário geral da receita e despesa, por categorias econômicas;
 III. Sumário da receita por fontes, e respectiva legislação;
 IV. Quadro das dotações por órgãos do governo e da administração.

Art. 20 – O Poder Executivo, enviará até 30 de Setembro o Projeto de Lei
Orçamentária a Câmara Municipal, que o apreciará até o final da Sessão Legis-
lativa, devolvendo-o a seguir para sanção.

Art. 21 – É vedada a inclusão na Lei orçamentária, recurso do Município
para custeio de despesas de competência de outras esferas de governo, salvo as
autorizadas em Lei e Convênio.

Art. 22 – O município implantará no próximo exercício programa visando
controle de custos e avaliação de resultados.

Art. 23 – Caso o valor previsto no anexo de metas fiscais, apresentarem
defasados na ocasião da elaboração da proposta orçamentária, serão reajustados
aos valores reais, compatibilizando a receita orçada com a despesa autorizada.

Art. 24 – Fica o Poder Executivo autorizado a promover as alterações ne-
cessárias na Lei do PPA, visando adequar seus anexos.

Art.  25 – Para efeito do disposto no art. 42 da Lei Complementar nº 101/
00 (LRF) considerar-se-á obrigação que for contraída mediante ato ou contrato
formalizado nos últimos oito meses do exercício de 2017 e que gere despesas a
serem executadas nesse período.

Art. 26 – As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de
2017 serão inscritos em restos á pagar e terão validade até 31 de dezembro do
ano subsequente, inclusive para efeito de comprovação dos limites constituci-
onais de aplicação de recursos nas áreas de educação e da saúde.

Art. 27 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Câmara Municipal de Casa Branca, 31 de julho de 2017

VEREADOR ALBERTO ZOGBI FILHO - PRESIDENTE
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PROJETO DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 3398
DE 31 DE JULHO DE 2017

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR TERMO DE USO
COM A CASA GIRASSOL E APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS

DOS EXCEPCIONAIS DE CASA BRANCA, LEGITIMANDO A TRANSFE-
RÊNCIA DA POSSE, A TÍTULO PRECÁRIO, DE VEÍCULOS AUTOMOTO-

RES DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

                    Alberto Zogbi Filho, Presidente da Câmara Munici-
pal de Casa Branca, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais e de conformidade com o artigo 47, “b”, da Lei Orgânica do
Município, promulga a seguinte Lei:

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

            Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
celebrar Termo de Cessão de Uso com a Casa Abrigo Girassol e APAE -
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Casa Branca, de pro-
priedade da Prefeitura Municipal, como segue:

Veículos:
CASA ABRIGO GIRASSOL:
Mobi Easy on, Placa FXZ 2630, Ano 2017
Convênio nº 817656/2015, junto ao Ministério de
Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Renavam: 1113082809
Chassi: 9BD341A7XHY463048
NÃO ABASTECE
SEM SEGURO

APAE:
Peugeot/Boxer, Placa FRD 7380, Ano 2014
Convênio nº 776585/2012, Proposta SICONV nº 028007/2012.
Renavam: 1005284749
Chassi: 936ZBWMMBE2132301
ABASTECE – Lei Municipal nº 2.041/1994
COM SEGURO

APAE:
Ducato, Placa DBS 4503, Ano 2010
Convênio nº 1675/2009 SPDR/SP, Processo nº 3627/2009
Renavam: 256507279
Chassi: 93W244K24B2063676
ABASTECE – Lei Municipal nº 2.041/1994
SEM SEGURO

             Art. 2º - A cessão de uso de que trata o artigo anterior
possui caráter precário, permanecendo a Prefeitura Municipal com o
domínio do bem cedido, podendo ser revogada a cessão de uso, no
interesse da Administração.

              Art. 3º - Ao Departamento Municipal de Administração
e Gestão Pública competirá a formalização do Termo de Cessão de Uso,
estabelecendo suas condições.

            Art. 4º -  Considerando que o veículo cedido é de catego-
ria oficial e permanecerá sob o domínio da Municipalidade, deverá ser
mantida expressamente, com pinturas na porta do veículo, o Brasão de
armas do Município, com os dizeres “Prefeitura Municipal de Casa Bran-
ca”, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 120, §1º., do Código de
Trânsito Brasileiro;

            Art. 5º -  Todas as despesas decorrentes da utilização do
veículo ficarão por conta das Entidades acima citadas, inclusive, deverá
conservar o bem, evitando-se sua deterioração, salvo as decorrentes do
seu uso natural e regular.

             Art. 6º - As despesas com a aplicação desta Lei correrão
por conta do orçamento vigente, e dos subsequentes se necessário.

    Art. 7º. – Revogadas as disposições em contrário, a presente
Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Casa Branca, 31 de julho de 2017
VEREADOR ALBERTO ZOGBI FILHO - PRESIDENTE

PROJETO DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 3399
DE 31 DE JULHO DE 2017

AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM
A PENITENCIÁRIA JOAQUIM DE SYLLOS CINTRA PARA BLOCOS DE CI-
MENTO.

                    Alberto Zogbi Filho, Presidente da Câmara Munici-
pal de Casa Branca, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais e de conformidade com o artigo 47, “b”, da Lei Orgânica do
Município, promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica autorizada a Prefeitura Municipal de Casa Branca a
firmar convênio com a Penitenciária Joaquim de Syllos Cintra para con-
fecção de blocos de cimento para uso da municipalidade.

Art. 2°. Os blocos de cimento citados no artigo 1° serão utilizados
para obras de pavimentação das ruas da cidade e distritos, bem como
outras obras que se fizerem necessárias.

Art. 3°. A Penitenciária Joaquim de Syllos Cintra poderá se valer
do que estabelece o Código de Processo Penal para propor aos detentos
que executarem o serviço, remissão de suas penas.

Art. 4°. Esta lei pode ser regulamentada por Decreto, se necessá-
rio.

Art. 5°. Revogadas as disposições contrárias, esta lei entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Casa Branca, 31 de julho de 2017

VEREADOR ALBERTO ZOGBI FILHO - PRESIDENTE

• Garçom
• Garçonete
• Balconista (mulher - com experiência em Foto shop)
• 2 Balconistas (mulher - disponibilidade de horário)
• Cozinheira (c/ experiência)
• Serviços Gerais (masculino - acima de 21 anos)
• Vendedor interno (c/ experiência em peças de trator)
• 2 Vendedores  (c/ experiência)
• 5 Vendedoras (c/ experiência acima de 1 ano)
• 3 Açougueiro (c/ experiência)
• Motoboy (homem - idade 20 a 35 anos - habilitação A/B - dis-

ponibilidade de horário - conhecer bem a cidade)
• Operador de Maquina CNC (experiência)
• Sorveteiro Ambulante (Gellu's e Cuca Fresca)
• Técnico ou Auxiliar de Enfermagem - Vagas para home care,

atendimento domiciliar início imediato. (Necessário ter experiência com
traqueotomia e Gastrostomia, e possuir COREN ATIVO). Enviar:  currí-
culo p/: saudecompanyrh@gmail.com

• Eletricista automotivo (CNH - experiência)
• Auxiliar Odontológico ou auxiliar de enfermagem (c/ experi-

ência em instrumentação odontológica)
• Caseiro
• Manicure (com experiência)
• Depiladora (com experiência)
• 6 Serviços Gerais (mulher - acima de 30 anos)

Programa CIEE de Pessoas com Deficiências (Área Administrati-
va - Ensino Médio: cursando ou completo - trabalhar em Santa Cruz
das Palmeiras e região -  enviar currículo com Assunto:  PCD  - email:

pecampinas@ciee.org.br)
Inscreva-se pela internet no "Programa Jovem Aprendiz" (de

14 a 24 anos)
 Obs: As vagas poderão ser preenchidas a qualquer momento.

Publicada em: 12/08/2017
Por: Adriana M. Zanchetta



Casa Branca, 11 de agosto/2017DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CASA BRANCA8

Prefeitura entrega obras no Bela Vista I neste
sábado, 12 de agosto

A Prefeitura de Casa Branca vai entre-
gar as obras do programa Bairros em Or-
dem no  Bela Vista I neste sábado, 12 de
agosto, a partir das 10h, na Avenida Fa-
mília Machado, ao lado da EMEB Pe. Lino
José Correr.

O Bairro Bela Vista I recebeu pintura
de guias, faixas de pedestres e lombadas,
sinalização e novas placas de trânsito,
regularização de pontes, limpeza de pra-
ças e terrenos baldios, varrição de ruas,
retirada de entulhos, poda técnica de ár-
vores, limpeza de bocas de lobo, guias e
sarjetas, Operação Tapa-Buracos, Opera-
ção Cata-Bagulho, troca e reparos na ilu-
minação pública das vias.

Os Bairros São João, Jardim Rafaela,
Cecap, Jardim Boa Esperança, Andorinhas,
Bela Vista e Bela Vista II já foram benefi-
ciados com o programa Bairros em Or-
dem, que foi criado pela atual Adminis-
tração Municipal de Casa Branca com o
objetivo de promover um grande mutirão
de manutenção e prestação de serviços.
A ideia é fazer um grande pente fino nos
bairros realizando obras que melhorem a
qualidade de vida dos moradores, valori-
zem os bairros e promovam o embeleza-
mento e modernização de toda a cidade.
Todos os bairros de Casa Branca serão
contemplados com o Programa Bairros em
Ordem.

Sete Bairros já foram beneficiados com o Programa Bairros em Ordem

Árvores do Bairro foram podadas

Ruas do Bela Vista I receberam obras de manutenção


