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O Tribunal de Contas do Estado aprovou as contas de 2018 da 
Prefeitura, com votos favoráveis de todos os conselheiros. Esse já é o 
segundo ano consecutivo que o Tribunal de Contas aprova as contas 
da Prefeitura demonstrando, mais uma vez, o compromisso da atual 
gestão com os casa-branquenses. Na prática significa dizer que todas 
as metas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal foram cumpri-
das, ou seja, a Prefeitura atuou respeitando a legislação e aplicando 
corretamente os recursos públicos do município.

A votação foi acompanhada pelo Procurador do município, que 
apontou, ainda, o empenho de toda a equipe de governo para levan-
tamento e entrega de toda a documentação exigida para análise. 

Evolução de Casa Branca
As contas do 2017 da Prefeitura também foram aprovadas por 

unanimidade pelo Tribunal de Contas do Estado.

Prefeitura tem contas de 2018 aprovadas 
pelo Tribunal de Contas do Estado

#Transparência
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A Prefeitura teve que retornar 64 funcionários que se encontram 
historicamente em desvio de função aos seus empregos de origem, na 
quinta-feira, 28 de maio, conforme decisão judicial.

O desvio de função é tido por inconstitucional, pois o servidor pú-
blico deve exercer somente a função para a qual prestou concurso.

A decisão judicial obriga a Prefeitura resolver o desvio de função e 
em caso de desrespeito desta determinação, prevê multa e indeniza-
ção por dano moral coletivo, e até a caracterização de ato de improbi-
dade administrativa pelo agente público que a descumpra.

A ação judicial que resultou nesta decisão contra a Prefeitura ini-
ciou-se em 2015, após uma denúncia anônima que foi acolhida pelo 
Ministério Público do Trabalho. Outras denúncias anônimas se segui-
ram.

Segundo o Setor Jurídico da Prefeitura, a atual gestão municipal, 
desde 2018, vem se esforçando para aprovar uma Lei de Reforma Ad-
ministrativa e deste modo solucionar os casos de desvio de função, 
mas, até o momento não teve apoio do Legislativo Municipal que ana-
lisa desde o segundo semestre de 2019 a última versão do Projeto de 
Lei em questão.

Muitos servidores em desvio de função terão perda salarial, pois a 
diferença de recebimentos entre o emprego de origem e o emprego 

Prefeitura é obrigada a corrigir 
desvio de função

Cerca de 60 funcionários tiveram que 
voltar aos seus cargos de origem desde 

quinta-feira, 28 de maio 

em desvio de função é devida enquanto durar o desvio, não havendo 
direito ao reenquadramento funcional adquirido pelo transcurso do 
tempo.

É o que se extrai da Orientação Jurisprudencial nº 125 do Tribunal 
Superior do Trabalho.

Uma das preocupações da gestão atual é o estrangulamento que 
alguns serviços prestados pela Prefeitura podem sofrer com a obriga-
ção de retornar os servidores em desvio de função a seus empregos de 
origem.

Na prática, as funções de origem de muitos funcionários munici-
pais já não existem mais na Prefeitura e, por esse motivo, esses tra-
balhadores estão exercendo outras tarefas que deixarão de ser feitas, 
com o retorno destes servidores à sua função original, a partir do cum-
primento da decisão judicial.

De acordo com a Administração Municipal, a Reforma Administra-
tiva é a melhor saída para este dilema porque corrige grande parte dos 
desvios de função e de outras distorções administrativas, sem prejuízo 
algum aos servidores municipais.
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A Prefeitura está mecanizando o serviço de limpeza 
das ruas e avenidas dos bairros de Casa Branca através 
de um caminhão varredor.

Todo o sistema de varrição é operado de dentro 
da cabine do caminhão, a partir de um painel de 
controle. O caminhão possui escovas circulares que 
realizam a limpeza bruta.  Funciona como varredor, 
sugando poeira, brita, terra e outros detritos sobre o 
asfalto. Além disso, tem a capacidade de varrer até 
11 mil metros por hora.

O tanque de água possui capacidade para mais 
de 1.550 litros, quantidade suficiente para durar, em 
condições normais de varrição, de 12 a 48 horas, de-
pendendo da sujeira da área operada.

Este equipamento chega para contribuir com a 
limpeza urbana da cidade, principalmente nos bair-
ros. “O objetivo é fazer com que a limpeza dos bair-
ros seja mais ágil e eficiente”, comenta a Diretoria de 
Serviços Municipais.

Serviços municipais

Caminhão varredor para limpar ruas 
com mais eficiência
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Saúde 
A Audiência Pública será 

realizada dentro das 
recomendações dos órgãos 
especializados em saúde: 
os participantes devem 

utilizar máscaras, respeitar 
o distanciamento e evitar 

aglomerações.

Em tempos de pandemia do coronavírus, o combate à dengue 
não pode parar. A Prefeitura iniciou na quinta-feira, 21, a nebuliza-
ção, mais uma ação no combate ao mosquito transmissor da doença.

É importante que os moradores mantenham portas e janelas aber-
tas para a pulverização chegar ao interior das casas.

Conforme explica o Departamento de Saúde, a nebulização será 
aplicada nos bairros com maiores índices de infestação pelo mosquito 
Aedes Aegypti. As demais localidades receberão a nebulização nas 
rotinas de atividades dos agentes de endemias.

A aplicação do inseticida busca eliminar o mosquito adulto, que 
transmite a dengue, e reduzir a transmissão da doença.

A Prefeitura enfatiza que a dengue mata e é necessária a partici-
pação de toda a população no combate ao Aedes Aegypti.

Nebulização começa a ser aplicada 
em Casa Branca
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A 28ª Semana Cultural/Literária Virtual Ganymédes José foi 
um movimento inovador em Casa Branca. A ação atingiu cerca de 
2.500 alunos e suas famílias, pois  todo o material foi disponibiliza-
do através dos canais oficiais de comunicação da Prefeitura, bem 
como em grupos de WhatsApp criados pelo profissionais da Rede 
Municipal de Ensino.

O público participou com muita interação virtual e a Prefeitu-
ra conseguiu atingir o objetivo de promover o diálogo entre as lin-
guagens artísticas propostas, tanto em crianças, como em jovens e 
adultos.

A proposta pedagógica e cultural se manteve em uma linha me-
todológica dando um formato organizado, que criou expectativas 
no público. Todos os participantes e envolvidos sentiram-se honra-
dos com o convite.

Ano que vem tem mais!

A Prefeitura de Casa Branca tem mais uma ação importante nes-
te momento de pandemia: um plantão de psicologia para atendimen-
to à toda a população nesta fase, que acaba gerando mais ansiedade 
e estresse em todos.

“O nosso objetivo sempre foi cuidar dos casa-branquenses. Este 
atendimento é muito importante para a população, principalmente 
neste momento de isolamento social, pois proporciona a chance de 
falar com um profissional capacitado sobre suas angústias e preocu-
pações com relação à COVID-19”, explica a Prefeitura.

Todo o cenário do coronavírus tem levado muitas pessoas a terem 
sintomas como falta de ar, taquicardia, fadiga, suor, respiração rápi-
da, insônia, preocupação excessiva, sensação de desmaio, boca seca e 
sentimento de desespero, tristeza, vontade de chorar, dentre inúmeros 
outros.

Se você possui alguns desses sintomas ou queira simplesmente 
conversar, procure um auxílio psicológico para resguardar sua saúde 
mental.

28ª Semana Cultural/Literária 
Virtual Ganymédes José foi sucesso 

Prefeitura disponibiliza atendimento 
psicológico gratuito à população

O atendimento é pelo telefone (19) 3671-1460, de segunda, 
quarta e sexta-feira, das 13h às 16h.
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Entre os meses de maio e agosto, quando há escassez de chuvas, 
ventos fortes e tempo seco, o clima torna as queimadas mais propensas, 
trazendo assim uma série de problemas ambientais. Por isso, a Prefeitu-
ra de Casa Branca está conscientizando a população para combater as 
queimadas no município, através da campanha “Fogo no mato, mata”. 
As queimadas são provocadas pelo mau hábito de colocar fogo em 
lixo, terrenos baldios, margens de córregos e beiras de rodovias. Nesta 
época do ano, devido à falta de chuvas, é muito mais fácil acontecer 
um incêndio, até mesmo por causa de uma ponta de cigarro acesa. As 
queimadas que ocorrem em terrenos urbanos e na zona rural destro-
em a vegetação, degradam o solo e prejudicam os animais. Além disso, 
poluem o ar com fumaça e gases tóxicos, provocando doenças respi-
ratórias. As queimadas podem, ainda, causar acidentes nas estradas. 
Todos os casa-branquenses podem ajudar na campanha, não provo-
cando queimadas e denunciando essa irresponsabilidade à Defesa Civil, 
através do telefone 992535465. Vale lembrar que há penalidades para 
quem queimar vegetação, de acordo com a Lei de Crimes Ambientais. 
Prevenir é a melhor forma de evitar o fogo. Confira as dicas da Pre-
feitura.

1. Mantenha seu terreno limpo, com o mato cortado e recolhido, 
impedindo a ocorrência de incêndios e a proliferação de animais e 
vetores de doenças.

2. Se ao lado da sua casa existem terrenos abandonados, oriente 
os proprietários a limpá-los. Caso nada seja feito, denuncie!

3. Não solte balões. É perigoso! Além disso, tome cuidado com os 
fogos de artifício e nunca jogue bitucas de cigarro, pois podem tor-
nar-se focos de incêndio.

4. Quando há incêndios, todos acabam prejudicados. Ao ver focos 
de incêndio, avise imediatamente a Defesa Civil.

5. Além do mal que causa ao meio ambiente, a fumaça das quei-
madas é prejudicial à saúde, causando problemas respiratórios, prin-
cipalmente em crianças e idosos.

6. Respeite o meio ambiente e não brinque com fogo; as leis de 
proteção contra queimadas são rígidas.

7. Informe e oriente as pessoas que você conhece sobre os cui-
dados a serem tomados, evitando, assim, incêndios, muita fumaça e 
destruição.

Campanha 
“Fogo no mato, 

mata”
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A população não deve descartar no lixo de itens reci-
cláveis máscaras de proteção, luvas de látex (ou de qual-
quer outro tipo), lenços de papel, lenços umedecidos, papel 
higiênico ou similares. 

Estes itens, além de não serem recicláveis, podem colo-
car em risco a saúde dos catadores de reciclados, especial-
mente neste período da pandemia da Covid-19, e ajudar a 
disseminar o surto. 

A recomendação é de que as pessoas coloquem esse tipo 
de resíduo num saquinho à parte para que não haja conta-
minação dos catadores. Máscaras, luvas e lenços podem ser 
colocados em lixo comum, desde que sejam separados dos 
resíduo domiciliar. 

Entretanto a remoção deve ser feita sem tocar nas más-
caras, porque as máscaras e luvas, se não usadas correta-
mente, podem ser instrumento de transmissão. Muitas pes-
soas tocam na máscara e depois tocam na mão ou no rosto. 

Segundo o Departamento de Saúde, esses itens nunca 
foram recicláveis. O que ocorre hoje é que luvas hospitala-
res e máscaras, que sempre tiveram descarte correto e se-
guro em ambientes hospitalares, passaram a ser utilizadas 
no dia a dia das pessoas. “Lenços umedecidos, lenços de 
papel, papel higiênico e papel toalha também não são re-
cicláveis e a orientação sempre foi para que o descarte seja 
feito no lixo orgânico, com a correta destinação, de acordo 
com as regras de saúde”.

COMO DESCARTAR CORRETAMENTE AS MÁSCARAS?
A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Am-

biental (ABES) alerta que existe uma maneira correta para 
descartar máscaras e luvas usadas. É preciso colocar os 
materiais dentro de dois saquinhos plásticos (um dentro 
do outro), amarrar bem forte e jogar no lixo comum, o que 
chamamos usualmente de “lixo do banheiro”. Os profissio-
nais envolvidos nesse processo também devem utilizar os 
EPIs (Equipamentos de Proteção Individual.

Máscaras, luvas e 
lenços não devem ser 
descartados em lixo 
reciclável para evitar 

contaminação de 
catadores
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DECRETO Nº 2.690 DE 29 DE MAIO DE 2.020

Institui o “Plano Municipal de Retomada Consciente 
das atividades econômicas de Casa Branca”, pelo período em 
que vigorar a situação de emergência declarada pelo Decre-
to Municipal n º 2.666/2020.

MARCO CESAR DE PAIVA AGA, Prefeito do Município de 
Casa Branca, usando das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, em conformidade com o artigo 81 da Lei Orgânica do Mu-
nicípio e,

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pú-
blica de Importância Internacional pela Organização Mundial 
da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro 
de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de Impor-
tância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana 
pelo novo coronavírus (2019-CoV);

 Considerando a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março 
de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionaliza-
ção do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus (COVID-19);

Considerando, a decretação do estado de emergência ins-
tituída por meio do Decreto Municipal nº 2.666/2020:

Considerando, ainda, a necessidade de se buscar equilí-
brio entre as ações sanitárias preventivas de combate à pro-
liferação da COVID-19 em relação às restrições das atividades 
econômicas aqui instituídas, e

Considerando, por fim, a instituição pelo Governo do Es-
tado do “Plano São Paulo de retomada consciente e faseada da 
economia”

DECRETA:
Art. 1º Fica instituído o “Plano Municipal de Retomada 

Consciente das atividades econômicas de Casa Branca” confor-
me previsto neste Decreto.

Parágrafo único – O Plano de que trata o caput deste ar-
tigo vigorará pelo período em que perdurar o estado de emer-
gência declarado pelo Decreto Municipal nº 2.666/2020.

Art 2º- O “Plano Municipal de Retomada Consciente das 
atividades econômicas de Casa Branca” tem por objetivos:

I – Salvaguardar a vida e a saúde dos casa-branquenses 
em meio à pandemia do COVID-19/

II- Criar mecanismos e indicadores de monitoramento se-
guros para a avaliação técnica necessária à tomada de decisão 
pública;

III- Estabelecer proposta gradual de retomada das ativi-
dades econômicas que foram restringidas pela deflagração da 
situação de emergência, instituída pelo Decreto Municipal nº 
2.666/2020.

IV- Estabelecer pactuação social das ações conjuntas de 
enfrentamento da pandemia COVID-19 no território de Casa 
Branca.

Art. 3º- O “Plano Municipal de Retomada Consciente das 
atividades econômicas de Casa Branca” está constituído em 
quatro fases gradativas, conforme a seguir apresentadas:

Fase 1 – com início em 01 de junho de 2020 – além das 
atividades declaradas como essenciais pelo Estado de São Pau-
lo, permitirá a reabertura das atividades comerciais, e imobili-
árias, das concessionárias e escritórios,  com funcionamento 

presencial ao público, desde que formalizada a adesão, pelo 
responsável legal do estabelecimento, do protocolo sanitário 
previsto no Anexo I deste Decreto.

Fase 2 – com início previsto  a partir do dia 15 de junho 
de 2020 – além das atividades previstas na “Fase 1”, permitirá a 
realização dos cultos religiosos de qualquer natureza, a reaber-
tura dos restaurantes e similares e o funcionamento de salões 
de beleza e congêneres, desde que formalizada a adesão pelo 
responsável legal do estabelecimento ou instituição, do proto-
colo sanitário que será, tempestivamente,   publicado por meio 
de Decreto municipal.

Fase 3 - com início previsto a partir do dia 29 de junho 
de 2020 – além das atividades previstas nas fases anteriores, 
permitirá as atividades de transporte coletivo intermunicipal  
e de academias de ginástica e congêneres, desde que forma-
lizada a adesão pelo responsável legal do estabelecimento ou 
instituição, do protocolo sanitário que será, tempestivamente, 
publicado por meio de Decreto municipal.

Fase 4 – com início previsto a partir do dia 13 de julho 
de 2020 – além das atividades previstas nas fases anteriores, 
permitirá a reabertura de Clubes Recreativos, realização de ati-
vidades culturais e reabertura de espaços públicos, tais como a 
ciclovia, desde que que formalizada a adesão pelo responsável 
legal do estabelecimento ou instituição, do protocolo sanitário 
que será, tempestivamente,   publicado por meio de Decreto 
municipal.

Art. 4º - A progressão ou regressão das fases de que tra-
ta o artigo 3º deste Decreto acontecerá, mediante publicação 
de Decreto, a qualquer momento, após avaliação técnica pelo 
Poder público Municipal de pelo menos dois dos seguintes fa-
tores:

I – Para Progressão da Fase:
Aumento de número de Casos diagnosticados: igual 

ou inferior ao dobro da média dos últimos quinze dias, con-
siderando o número de casos identificados no início da fase 
anterior.

Leitos de Enfermaria: ocupação máxima de até 50% da 
quantidade disponível no município;

Leitos de UTI regionalizada: Ocupação máxima de 50% 
disponível na divisão regional de saúde de São João da Boa Vista.

II- Para Estagnação da Fase:
Aumento de número de Casos diagnosticados: o dobro 

da média dos últimos quinze dias, considerando o número de 
casos identificados no início da fase anterior.

Leitos de Enfermaria: ocupação entre 50% e 60% da 
quantidade disponível no município;

Leitos de UTI regionalizada: Ocupação entre 50 e 60% da 
quantidade disponível na divisão regional de saúde de São João 
da Boa Vista.

III – Para regressão da fase ou tomada de medidas mais 
restritivas:

a) Aumento de número de Casos diagnosticados: acima 
do dobro da média dos últimos quinze dias, considerando o 
número de casos identificados no início da fase anterior.

 Leitos de Enfermaria: ocupação superior a 60% da quan-
tidade disponível no município;

 Leitos de UTI regionalizada: Ocupação superior a 60% 
da quantidade disponível na divisão regional de saúde de São 
João da Boa Vista.

Art. 5º -  A adesão pelos representantes legais dos es-
tabelecimentos comerciais ao “Plano Municipal de Retomada 
Consciente das atividades econômicas de Casa Branca” se dará 
mediante o preenchimento, assinatura e concordância das exi-
gências previstas no Termo de Responsabilidade, contido no 
Anexo II deste Decreto,  a ser entregue no Atendimento ao Pú-
blico do Departamento Planejamento e Apoio Administrativo, 
localizado na Praça Barão de Mogi Guaçu, 51, das 8h00 às 11 
e das 13h00 às 16h00, Centro de Casa Branca ou por meio do 
endereço eletrônico praça.atendimento@casabranca.sp.gov.br

Parágrafo único – O estabelecimento comercial que re-
tomar suas atividades sem formalizar a adesão de que trata o 

caput deste artigo está sujeito a interdição e/ou cassação do 
Alvará de Funcionamento, além das demais sanções previstas 
no Código Sanitário Estadual.

Art. 6º - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogadas disposições em contrário.

______________________________________
MARCO CESAR DE PAIVA AGA

Prefeito do Município de Casa Branca

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta 
Secretaria. 

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON 
SECRETARIA-GERAL DO GABINETE

ANEXO I 

Protocolo Sanitário da Fase 1

Lojista e atacadista, Lojas e Centros de Comércio.

Distanciamento Social
• Monitorar e controlar o fluxo nos estabelecimentos co-

merciais, tomando como base o controle de acesso do 
estabelecimento. 

• Coordenar melhor o fluxo de pessoas nas dependências 
do estabelecimento, ajustando entradas e saídas, e se 
necessário, isolando áreas do estabelecimento. 

• Evitar aglomerações em caixas e sinalizar o distancia-
mento necessário.

• Não promover atividades promocionais e campanhas 
que possam causar aglomerações nas lojas físicas e em 
outros canais de venda. 

• Manter suspensos os eventos.
• Limitar a permanência de pessoas a 35% da capacida-

de do estabelecimento, mesmo em áreas externas ou 
abertas.

• Implementar corredores de fluxo unidirecional, a fim de 
coordenar o fluxo dos clientes nas lojas.

• Monitorar a quantidade de pessoas presentes no esta-
belecimento.

  
Higiene Pessoal
• Disponibilizar álcool em gel 70% para funcionários e 

clientes, especialmente na entrada do estabelecimento 
e nos locais de pagamento.

• Disponibilizar EPIs (luvas e máscaras) para os funcio-
nários. 

• Fornecer produtos de limpeza para clientes higieni-
zarem cestas e sacolas de compras, ou higienizá-las a 
cada uso. 

• Organizar equipe para orientação e auxílio dos clientes 
quanto à necessidade e importância da higienização 
das mãos com água e sabão, preferencialmente, ou com 
álcool em gel 70% e da utilização de máscaras, bem 
como garantir que todos os funcionários estejam uti-
lizando máscaras e demais equipamentos de proteção, 
como luvas descartáveis.

• Utilizar alarmes a fim de convocar os funcionários para 
a lavagem periódica de mãos, tomando cuidado para 
que aglomerações não sejam geradas nos lavatórios.

Sanitização de Ambientes
• Revisar os processos de abastecimento (carga e descar-

ga), utilizando embalagens descartáveis e evitando con-
tato com entregadores.

• Disponibilizar produtos e tecnologias para desinfecção 
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dos sapatos na entrada das lojas.

• Proibir o uso de sacolas reutilizáveis.

Comunicação
• Realizar campanha para conscientizar e estimular a im-

portância da utilização de máscaras pelos consumidores 
e frequentadores e propagar a relevância e efetividade da 
higienização das mãos com água e sabão ou, em sua au-
sência, álcool em gel 70%. 

• Promover campanhas de orientação de saúde e bem-estar.
• Não realizar eventos.
• Distribuir comunicados pela loja que instruam os clien-

tes sobre as normas vigentes no ambiente.

Monitoramento
• Monitorar tempestivamente a quantidade de pessoas 

presentes dentro do estabelecimento.
• Acompanhar a saúde dos colaboradores da empresa, de 

seus familiares e entes próximos, sobretudo em casos 
suspeitos ou confirmação.

• Em caso de confirmação, suspender as demais pessoas 
que tiveram contato com o contaminado pelo período 
de 14 dias e monitorar a saúde de cada uma das pesso-
as. Informar ao Departamento de Saúde do Município. 

ANEXO II

Termo de Responsabilidade e de Adesão ao 
Plano Municipal de Retomada Consciente das atividades 

econômicas de Casa Branca

Estabelecimento:____________________________________________

Responsável Legal: __________________________________________

RG nº _________________________ CPF nº ________________________

Endereço Comercial__________________________________________

CNPJ nº __________________ Inscrição Municipal __________________

Atividade _________________________________________________

Email: _______________________________ Telefone______________

Declaro ter conhecimento de todas as exigências e reco-
mendações apresentadas pelo Município sobre o “Plano Muni-
cipal de Retomada Consciente das atividades econômicas de 
Casa Branca” o qual neste ato formalizo minha adesão, nos 
termos do art. 5º do Decreto nº 2.690/2020.

Comprometo-me, deste modo, a aplicar e monitorar 
a aplicação deste Plano por mim, pelos meus funcionários e 
clientes, respeitando todas as medidas estabelecidas no Proto-
colo Sanitário da Fase1 de que trata o Decreto 2.6*0/2020 .

Estou ciente de que pode haver nova restrição ao funcio-
namento da minha atividade, nos casos previstos no art. 4º, II e 
III do Decreto nº 2.690/2020.

 O não cumprimento do disposto nas normativas vi-
gentes, em especial ao que estabelece o Decreto nº 2.690/2020, 
acarretará interdição e/ou cassação do meu Alvará de Funciona-
mento, além das demais sanções previstas no Código Sanitário 
Estadual.

Casa Branca, _____ de junho de 2.020

__________________________________________
Assinatura do Represente Legal do Estabelecimento

Secretaria Geral/ 2020
 PROJETO DE LEI 09/20, autoria do Vereador Marcelo Galante 

Lopes da Cunha

LEI no. 3.655 de 18 de maio de 2020. 
REVOGA A LEI N° 3636, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020. 

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

Art. 1º. Fica revogada a Lei n° 3636, de 11 de fevereiro 
de 2020.

Art. 2°. Revogadas as disposições contrárias, esta lei en-
tra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 18 de maio de 2020.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
 PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta 
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

Secretaria Geral/ 2020
 

PROJETO DE LEI 11/20, Autoria do Vereador Rubens Antonio 
Scapin 

LEI no. 3.656 de 18 de maio de 2020.
DENOMINA “ACHILLES PIERINI – ALEMÃO PIERINI” A VICINAL 

QUE LIGA O DISTRITO DE LAGOA BRANCA À SP 340. 

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

Art. 1º. Passa a denominar-se “Achilles Pierini – Alemão 
Pierini”, a vicinal que liga o distrito de Lagoa Branca à SP 340.

Art. 2°. A Prefeitura Municipal determinará o devido em-
placamento do local e notificará os órgãos pertinentes da no-
menclatura.

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

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 18 de maio de 2020.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
 PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta 
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

Departamento Municipal de Saúde
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PUBLIQUE-SE
Proc. 115/2018 – Drogal Farmacêutica LTDA 
Rua Cel José Júlio n° 661 – Centro – Casa Branca/SP
Em 14/05/2020, elaborado Termo de Inutilização nº 484
Publique-se.

DEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LI-
CENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COM / 
SEM EQUIPAMENTO
Proc. 003/2019 – Alceu Palmyro
Rua Alfredo Pinto Mendonça n° 42 – Bairro São João – Casa 
Branca/SP
Publique-se.
Proc. 004/2019 – José Angelo Antonialli Gomes
Av. Dr. Francisco Nogueira de Lima n° 538 – Desterro – Casa 
Branca/SP
Publique-se.
Proc. 015/2020 – C.A. Ferreira Casa Branca ME
Av. Luiz Gama n° 647 – Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc. 002/2019 – Vanessa Cristina Gouvea Pierini
Av. Dr. Francisco Nogueira de Lima n° 538 – Desterro – Casa 
Branca/SP
Publique-se.
Proc. 001/2018 – TAS Supermercado ltda
Rua Capitão Sebastião Antonio Carvalho n° 109 – Centro – 
Casa Branca/SP
Publique-se.

DEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE BAIXA DE RESPON-
SABILIDADE TÉCNICA NA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Proc. 080/2019 – Fundação Santa Casa de Misericórdia de 
Franca 
Rua Pedro de Toledo n° 48 – Centro – Casa Branca/SP
Em 26/05/2020, deferido o requerimento de baixa de res-
ponsabilidade técnica de Francisco Luis Coelho Rocha – 
Prot. 292/2020
Publique-se.

Casa Branca, 27 de MAIO de 2020.

Thaís Ribeiro
COORD. VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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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
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Tiragem: 1.500 exemplares

Distribuição Gratuita

INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2020

Processo nº 138/2020
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA

Objeto: Termo de Fomento para repasse de Subvenção
Valor: R$ 94.967,60 (noventa e quatro mil novecentos e 

sessenta e sete reais e sessenta centavos).
Entidade: CASA ABRIGO DOS IDOSOS DE CASA BRANCA.
Considerando as disposições da Lei nº 13.019/2014, bem 

como as subvenções previstas na Lei Municipal nº 3.624/2019.
Considerando que a atividade objeto do plano de traba-

lho proposto é de natureza singular e essencial, sendo a CASA 
ABRIGO DOS IDOSOS DE CASA BRANCA a única entidade que 
presta serviços para entendimento assistencial à população 
idosa deste Município.

Torno pública a inexigibilidade de chamamento para a 
celebração de termo de fomento com a  CASA ABRIGO DOS 
IDOSOS DE CASA BRANCA, para o repasse de subvenção no 
valor supracitado.

Com a publicação do extrato da presente justificativa, 
inicia-se o prazo de cinco dias para impugnação por qualquer 
interessado, na forma do artigo 32, §2º, da Lei nº 13.019/2014.

Casa Branca, 20 de maio de 2020.
 

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE LANÇAMEN-
TO DE ISSQN – IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATURE-
ZA E DAS TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TAXA 
DE FISCALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE – TAXAS DO EXERCICIO DE 
2020.

O Setor de Administração Tributária NOTIFICA EXTRAJU-
DICIAL os contribuintes: - pessoas físicas (profissionais autô-
nomos) do lançamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza – ISSQN e das Pessoas Jurídicas/Físicas da Taxa de Fis-
calização e Funcionamento (TFF) e Taxa de Fiscalização de Pu-
blicidade (TFP) dos lançamentos relativos ao exercício de 2020, 
conforme Lei 3.419/2017 do Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza - ISSQN e Código Tributário Municipal – Lei 2.354/1998.

DO PAGAMENTO:
O pagamento do ISSQN (Impostos Sobre Serviços de Qual-

quer Natureza), TFF (Taxa de Fiscalização de Funcionamento) e 
TFP (Taxa de Fiscalização de Publicidade) poderá ser efetuado de 
forma única (cota única) com 10% (dez por cento) de descon-
to com vencimento em 15 de JUNHO de 2020 ou parcelado em 
até 5 (cinco) parcelas com vencimento inicial em 15 de JUNHO de 
2020 e término em 15 de OUTUBRO de 2020. O não pagamento 
do Imposto na data fixada pelo Decreto 2.681 de 29/04/2020, su-
jeitará o tributo aos acréscimos dos encargos legais previstos no 
artigo 108 da Lei 3.419/2017 e do Código Tributário Municipal – 
Lei 2.354/1998.

DOS CARNES:
Os carnes começaram a ser enviados aos contribuintes pe-

los CORREIOS a partir de 18/05/2020. Os contribuintes que por 
qualquer motivo NÃO receberem os carnês até 30 de MAIO de 
2020 deverão emitir a segunda via através do acesso a internet 
disponível no site http://www.casabranca.sp.gov.br/  - (Impor-
tante: para emissão da segunda via pelo site é necessário ter a INS-
CRIÇÃO MUNICIPAL OU C.C.M) ou então retirar presencialmente o 
carne junto a Prefeitura do Município de Casa Branca sito à Praça 
Barão de Mogi Guaçu, nº 51 - Centro no horário das 08hs30min. 
às 11hs00min e das 13hs00min às16hs00min., podendo para 
tanto apresentar o carne do exercício anterior 2019 ou de anos 
anteriores, caso contrário, os contribuintes sejam Pessoas Físicas 
ou Jurídicas serão considerados NOTIFICADO extrajudicialmente 
dos lançamentos do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza 
– ISSQN bem como das Taxas de Fiscalização de Funcionamen-
to - TFF e Taxa de Fiscalização de Publicidade - TFP, nos termos 
legais supra citados, ficando sujeito ao pagamento do tributo em 
atraso com acréscimos legais, conforme prevê a Lei nº.  2.354 de 
11/12/1998 – Código Tributário Municipal e Lei 3.419 de 28 de 
setembro de 2017 – Regulamenta o ISSQN (Imposto sobre Serviço 
de Qualquer Natureza).

Prefeitura Municipal Casa Branca, 15 de maio de 2020.
                                                                                                                                                      

     Setor de Administração Tributária

DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2020
DE 20 DE MAIO DE 2020

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO CASABRANQUENSE
AO SENHOR ORPHEU GASPAR PUGLIA.
O Vereador JOSÉ CLÁUDIO MARTINS DOS REIS, Presidente da 

Câmara Municipal 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 ao senhor Orpheu Gaspar Puglia o Tí-
tulo de Cidadão Casa-branquense.

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

Câmara Municipal de Casa Branca, 20 de maio de 2020.

Vereador JOSÉ CLÁUDIO MARTINS DOS REIS - Presidente

PROJETO DE AUTORIA DO VEREADOR MARCELO GALANTE LOPES DA CUNHA

DECRETO Nº 2.688 DE 22 DE MAIO DE 2.020

Altera Decreto nº 2.687/2020 que dispõe sobre a antecipação 
dos feriados municipais como  medida para enfrentamento da pan-
demia decorrente do “coronavirus (COVID-19)”

MARCO CESAR DE PAIVA AGA, Prefeito do Município de Casa 
Branca, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, em con-
formidade com o artigo 81 da Lei Orgânica do Município e,

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 
de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
coronavírus (COVID-19);

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 
2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Na-
cional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo corona-
vírus (2019-CoV);

 Considerando a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 
2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do dis-
posto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de im-
portância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19);

Considerando, ainda, a decretação do estado de emergência ins-
tituída por meio do Decreto Municipal nº 2.666/2020:

Considerando, ainda, a efetiva redução da visitação de pessoas 
na cidade de Casa Branca, constatada pela equipe da Vigilância Sani-
tária nas Barreiras Sanitárias, entre os dias 20 e 22 de maio de 2020; 

Considerando, por fim, a necessidade de se buscar equilíbrio 
entre as ações sanitárias preventivas de combate à proliferação da 
COVID-19 em relação às restrições das atividades econômicas aqui 
instituídas,

DECRETA:
Art. 1º Fica alterado o caput do art. 1º do Decreto nº 2.687, de 

19 de maio de 2020 que passa a ter a seguinte redação:
“Art. 1º - Ficam antecipados para os dias 21 e 22 de maio de 

2020, respectivamente, os feriados municipais “Corpus Christi”, insti-
tuído pela Lei nº 2.824/2007 e o da Consciência Negra, instituído pela 
Lei 3635/2019, como medida para enfrentamento da pandemia decor-
rente do “coronavírus (COVID-19).”

Art 2º- Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogadas disposições em contrário.

MARCO CESAR DE PAIVA AGA
Prefeito do Município de Casa Branca

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta Secretaria. 

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETARIA-GERAL DO GABINETE

DECRETO Nº 2.689 de 28 de maio de 2020.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suple-
mentar no orçamento vigente da Prefeitura do Município de 
Casa Branca.

MARCO CESAR DE PAIVA AGA, Prefeito do Município de 
Casa Branca, usando das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, em conformidade com o artigo 42, da Lei nº 4.320/64, e em 
cumprimento ao art. 8º da Lei Municipal 3.629/2019,

R E S O L V E :
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no 

valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) na dotação do 
orçamento vigente 010207.0412300072.008.339093 – Indeni-
zações e Restituições.

Artigo 2º - O crédito adicional aberto no artigo 1º terá 
como fonte de recurso o proveniente de anulação parcial da 
dotação 010210.1236100102.015.339039 – Outros Serviços de 
Terceiros PJ para devolução de saldo de convênio.

 Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.

                                                  
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 28 de maio de 2020.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta 
Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL



 Casa Branca, 29 de maio de 2020 - Edição 154/202012

QUALIDADE DA ÁGUA 
RESOLUÇÃO ARESPCAB Nº 003, de 12-03-2020

Disciplina a qualidade da água e dos esgotos na prestação dos serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário do Município de Casa Branca.

A Superintendência da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de Casa Branca – 
ARESPCAB, criada pela Lei Complementar Municipal nº 3.634, de 6 de dezembro de 2019, nos termos do art. 
8º, inciso V, art. 22º, art. 29ª e art. 7º inciso V da Resolução ARESPCAB nº 001, de 14 de janeiro de 2020, que 
instituiu o Regimento Interno da Agência Reguladora de Serviços Público do Município de Casa Branca – 
ARESPCAB, no uso de suas atribuições.

CONSIDERA:
Que a Lei Federal nº 11.445/2007, nos termos do artigo 23, incisos I e X, confere à entidade reguladora 

competência para editar normas regulatórias de natureza técnica, econômica e social, incluindo padrões de 
qualidade na prestação dos serviços e no atendimento ao público. 

O Decreto Federal nº 5.440/2005, que define os procedimentos sobre o controle de qualidade da água de 
sistemas de abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para divulgação de informação ao consumi-
dor sobre a qualidade da água para consumo humano. 

A Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914/2011, que dispõe sobre os procedimentos e responsabilida-
des relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano.

 A Resolução da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo nº SS 65, de 12 de abril de 2005, 
que estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao Controle e Vigilância da Qualidade da Água 
para Consumo Humano no Estado de São Paulo e dá outras providências. 

A Resolução CONAMA n° 357, de 17 de março de 2005, e a Resolução CONAMA n° 430, de 13 de maio de 
2011, que dispõem sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes.

RESOLVE:

Editar normativa sobre a qualidade da água e dos esgotos na prestação dos serviços públicos de abaste-
cimento de água e esgotamento sanitário, a ser aplicada no âmbito do município de Casa Branca-SP.

CAPÍTULO I
DO OBJETIVO E DAS DEFINIÇÕES

Art. 1º Esta Resolução disciplina sobre a qualidade da água, dos esgotos e a destinação adequada de lo-
dos e subprodutos do tratamento na prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, considera-se:
I – água bruta: água na forma como é encontrada na natureza, antes de receber qualquer tratamento;
II – água potável: água para consumo humano cujos parâmetros microbiológicos, físicos, químicos e 

radioativos atendam ao padrão de potabilidade e que não ofereça risco à saúde;
III – capacidade de autodepuração: capacidade do corpo d’água submetido a uma carga de poluentes de 

retornar às características (biota) normais;
IV – corpo receptor: qualquer coleção de água natural ou solo que recebe o lançamento de esgoto em 

seu estágio final;
V – descarga: dispositivo pelo qual atravessa o esgoto lançado;
VI – desinfecção: destruição/eliminação de micro-organismos patogênicos capazes de causar doenças e/

ou desiquilíbrio ambiental em corpos receptores, de outros compostos indesejados.
VII – efluente: fluidos, tratados ou não, produzidos por indústrias ou resultante dos esgotos domésticos 

urbanos, que são lançados no meio ambiente;
VIII – esgoto tratado: esgotos que sofreram um tratamento visando a remoção dos seus principais po-

luentes antes de serem lançados ao corpo receptor;
IX – incidente de contaminação: evento que altera a qualidade da água, deixando-a capaz de provocar 

doenças;
X – lançamento: despejos do esgoto efluente;
XI – lixiviação: processo de extração e escoamento de uma substância sólida através da sua dissolução 

em um líquido;
XII – manancial abastecedor ou supridor: reserva de água, de superfície ou subterrânea, utilizada para 

abastecimento humano e manutenção de atividades econômicas;
XIII – programa de monitoramento: programa elaborado anualmente e executado com a finalidade de 

manter e controlar a qualidade final da água tratada e do esgoto despejado no corpo receptor;
XIV – usos antrópicos predominantes: usos pela ação do homem e que possuem preponderância.

CAPÍTULO II
DA QUALIDADE DA ÁGUA

Seção I
Dos Requisitos da Qualidade da Água

Art. 3º A água que a Concessionária fornecer para consumo humano deverá atender integralmente aos 
requisitos de qualidade estabelecidos pela legislação vigente do Ministério da Saúde.

§ 1º Os padrões não constantes da legislação vigente deverão atender aos requisitos de qualidade esta-
belecidos pela Organização Mundial da Saúde.

§ 2º No tratamento da água bruta a Concessionária deve utilizar produtos químicos que estejam em 
conformidade com a ABNT NBR 15.784/2017 – Produtos químicos utilizados no tratamento de água para con-
sumo humano e que possuam laudos que atestem sua eficiência no sistema e que garanta a segurança da 
saúde humana. 

§ 3º A Concessionária deve encaminhar a ARESPCAB os seguintes documentos comprovando/atestando 

a qualidade dos produtos químicos usados em seus sistemas:
I – Laudo de Atendimento aos Requisitos de Saúde – LARS;
II – Comprovação de baixo risco à saúde pelo uso do produto químico em tratamento de água para 

consumo humano – CBRS;
III – Documento de encaminhamento do CBRS e LARS à autoridade de saúde pública – DECLAS.

Seção II
Do Monitoramento da Qualidade da Água

Art. 4º A Concessionária deverá desenvolver Programas de Monitoramento da qualidade da água bruta 
e da água tratada, nos termos da legislação vigente do Ministério da Saúde.

§ 1º Os Programas de Monitoramento devem ser atualizados pelo menos a cada 12 (doze) meses.
§ 2º A Concessionária deverá dar publicidade ao nível de qualidade da água distribuída à população, nos 

termos do Decreto Federal nº 5.440, de 4 de maio de 2005, e de suas alterações.
Art. 5º Em relação aos mananciais, a Concessionária está obrigado a:
I – tomar todas as medidas necessárias para proteção da qualidade da água bruta fornecida às estações 

de tratamento, proveniente dos mananciais abastecedores, certificando-se de que o tratamento esteja compa-
tível com as características da água bruta, independente das variações sazonais e das alterações ambientais, 
exceto as provocadas por motivos de caso fortuito ou força maior; 

§1º A Concessionária deve monitorar, proteger, manter, delimitar e preservar as matas ciliares que 
compõem os mananciais, lagoas e nascentes que servem/abastecem os centros de captação de água bruta.

§ 2º A Concessionária deve manter as matas ciliares nas dimensões estabelecidas pela Lei 12.651/2012 
e pela Lei 12.727/2012.

II – no caso de captação de água subterrânea, implementar um programa de avaliação e manejo das 
fontes de água, bem como de controle e prevenção de sua contaminação, abrangendo aspectos quantitativos 
e qualitativos das fontes;

III – comunicar de imediato, à ARESPCAB e às autoridades competentes sanitárias, ambientais e de ges-
tão de recursos hídricos, incidentes de contaminação que afetem o fornecimento da água bruta e/ou potável, 
identificando as medidas necessárias e adotando aquelas de sua responsabilidade, para detectar e impedir que 
o agente contaminante e/ou a água contaminada ingresse nas Estações de Tratamento.

§ 1º Havendo legislação específica, inclusive resolução da ARESPCAB sobre procedimentos em caso de 
incidentes de contaminação de que trata o inciso III deste artigo, o prestador de serviços deverá observar o 
que ela dispuser.

§ 2º Onde estiverem implantados a outorga, o licenciamento e a cobrança pelo uso da água, a Concessio-
nária deverá se assegurar do cumprimento do disposto nesta Resolução pelas autoridades indicadas no inciso 
III deste artigo, cabendo-lhe, no mínimo:

I – restringir a acessibilidade às áreas das instalações da captação, de responsabilidade da Concessioná-
ria, inclusive com implantação de sinalização, a fim de evitar a presença de pessoas não autorizadas e animais;

II – interagir institucionalmente com a finalidade de evitar o uso e a ocupação ilegal das margens dos 
mananciais supridores.

Art. 6º A Concessionária deverá elaborar Plano de Contingências e Emergências das instalações de cap-
tação e estações de tratamento de água, nos termos da Resolução específica.

Seção III
Das Anormalidades na Qualidade da Água

Art. 7º Diante de qualquer anormalidade no padrão de qualidade da água potável, a Concessionária 
deverá:

I – tomar todas as medidas necessárias para corrigir a situação e normalizá-la no mais curto prazo 
possível;

II – proteger o usuário mediante a adoção de medidas entre as quais as seguintes:
a) cortar o fornecimento de água da rede e providenciar fornecimentos alternativos;
b) esgotar a água contaminada para local aceito pelas autoridades sanitárias, ambientais e de gestão 

dos recursos hídricos, e purgar o sistema de fornecimento, desinfetando-o, quando isto for possível;
c) continuar o fornecimento de água, sempre que não estiver ameaçada a saúde da população, advertin-

do os usuários sobre as precauções que devem tomar ao consumi-la;
d) em todos os casos, informar à ARESPCAB, às autoridades locais e aos meios de comunicação sobre a 

situação existente.
Parágrafo único. A comunicação aos usuários deverá ser imediata, não devendo transcorrer mais de 6 

(seis) horas entre a constatação da anomalia e a comunicação.
Art. 8º O descumprimento das normas e padrões físico-químicos e bacteriológicos de água potável será 

avaliado conforme a sua duração, nível de impacto ao meio ambiente e danos causados aos usuários.
§ 1º As deficiências temporárias, relativas às emergências ou dificuldades operacionais ocasionais, serão 

consideradas juntamente com as circunstâncias que originaram o problema e o tempo utilizado pelo prestador 
de serviços para corrigi-lo.

§ 2º Serão consideradas como insuficiências da qualidade da água:
I – as irregularidades de caráter prolongado, com mais de 12 (doze) horas em qualquer circunstância;
II – aquelas não associadas às dificuldades operacionais ocasionais.
Art. 9º Na hipótese de extrapolação dos limites estabelecidos nas normas ou padrões, o prestador de 

serviços realizará uma completa investigação, observados os termos desta Resolução.
Parágrafo único. A detecção de coliformes e/ou qualquer contaminação de origem microbiológica, 

alterações físico-químicas prejudiciais à saúde e a presença de substâncias nocivas, tais como agrotóxicos, 
inseticidas, pesticidas, herbicidas, ainda fármacos, antibióticos e quaisquer outros compostos orgânicos e/ou 
organoclorados para além dos limites tolerados pela legislação vigente do Ministério da Saúde, em qualquer 
amostra retirada de qualquer ponto do sistema de abastecimento de água, a partir da captação, será condição 
suficiente para iniciar o procedimento de investigação.

Art. 10. Ocorrendo o disposto no artigo anterior, são obrigações mínimas a serem cumpridas:
I - recoleta de amostra confirmatória no mesmo ponto e coleta de amostras adicionais em pontos cir-

cundantes ao da amostra original;
II - no caso de tubulações, a coleta de amostras adicionais deverá ocorrer em pontos situados a não mais 

de 100 (cem) metros do ponto original, distribuídos a montante e a jusante
III - inspeção sanitária completa no local para, conjuntamente com as análises laboratoriais, esclarecer 

as causas assinaláveis de alteração da qualidade da água e possibilitar as medidas corretivas.
§ 1º A coleta das amostras adicionais deve ser estendida, em ambos os sentidos, a cada cem metros, 

quando os resultados das análises permanecerem positivos, até a delimitação da área atingida.
§ 2º Deverão ser consideradas entre as medidas corretivas, as seguintes: 
a) isolamento imediato de qualquer fonte de contaminação identificada;
b) execução de limpeza, lavagem e desinfecção de tubulações e reservatórios;
c) verificação e correção de contaminação do manancial de captação e/ou lençol freático por agentes 
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químicos oriundos de lavoura ou similares por meio de lixiviação de solo;

d) verificação e estancamento de contaminação de manancial de captação e/ou lençol freático por agen-
tes químicos oriundos de efluente industrial;

e) aumento da dose de desinfetante nas estações de tratamento ou no sistema de distribuição, bem 
como a adição de produtos químicos que permitam aumentar a eficiência e/ou permanência da ação desinfe-
tante, ou alterações físico-químicas corretivas necessárias à segurança da população.

Art. 11. O prestador de serviços deverá registrar todos os estudos, análises, relatórios, procedimentos e 
eventos associados à qualidade da água potável, inclusive os incidentes de contaminação.

Parágrafo único. Tais registros, incluindo planilhas originais de dados, deverão estar permanentemen-
te disponíveis para consulta, por parte da ARESPCAB e das autoridades sanitárias e ambientais e de recursos 
hídricos competentes, por um período mínimo de 5 (cinco) anos.

CAPÍTULO III
DA QUALIDADE DE ESGOTOS

Seção I
Dos Requisitos da Qualidade dos Esgotos

Art. 12. Os requisitos de qualidade de esgotos tratados para lançamento em corpos receptores obser-
varão as características de qualidade da água desses corpos receptores e seus usos preponderantes, segundo a 
classificação dada pela Regulamentação do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).

Parágrafo único. A Concessionária deverá atender às disposições da legislação estadual decreto nº 
8.468, de 08 de setembro de 1976 – CETESB, Decreto-Lei nº 19-A, de 19 de fevereiro de 1970 e demais leis em 
vigor sobre padrões e condições de lançamento dos esgotos tratados.

Art. 13. A Concessionária deverá cumprir metas estabelecidas no Contrato de Concessão ou de Progra-
ma e nos Planos de Saneamento Básico relacionadas ao tratamento de esgotos.

Parágrafo único. A Concessionária poderá propor modificações em tais metas, que deverão ser previa-
mente acordadas com o Poder Concedente e as autoridades competentes sanitárias, ambientais e de recursos 
hídricos.

Art. 14. Os efluentes gerados pela Concessionária poderão ser lançados no corpo receptor, de forma tal 
que não ultrapasse os padrões estabelecidos em sua classificação, não afete a estética do local de sua descarga, 
nem possibilite condições desfavoráveis de odores e proliferação de insetos e vetores.

§ 1º Os locais de descarga deverão ser escolhidos de forma a não afetar os usos antrópicos predominan-
tes, segundo as categorias estabelecidas na regulamentação do CONAMA, tanto na região costeira como no 
local de descarga e sua área de influência.

§ 2º Deverão ser realizados estudos do corpo receptor com relação aos lançamentos de esgotos vertidos 
em condições críticas de vazão e capacidade de autodepuração da área de influência da dispersão dos esgotos 
despejados.

Art. 15. Com relação à admissibilidade de despejos industriais, a Concessionária deverá observar:
I – a existência da capacidade hidráulica do sistema;
II – o ajuste realizado com o usuário industrial sobre as condições técnicas de vazão e concentração 

das substâncias componentes de seus efluentes, atendendo às normas aplicáveis expedidas pela autoridade 
ambiental, considerando que o gerador do despejo deverá ter a competente licença ambiental.

Seção II
Do Monitoramento da Qualidade dos Esgotos

Art. 16. A Concessionária deverá desenvolver Programas de Monitoramento dos Sistemas de Esgota-
mento Sanitário e dos Corpos Receptores.

§ 1º O Programa de Monitoramento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário deverá contemplar cada 
unidade operacional, bem como os pontos de coleta do sistema onde são lançados efluentes industriais, e ser 
executado pelo prestador de serviços;

§ 2º Os resultados das análises dos parâmetros obtidos no Programa de Monitoramento dos Sistemas de 
Esgotamento Sanitário serão utilizados para verificação da eficiência do tratamento, da adequação dos efluen-
tes tratados aos padrões de lançamento da legislação ambiental, devendo ser observado também o seguinte:

I – na existência de estação de tratamento de odores, deverá ser desenvolvido Programa de Monitora-
mento da Estação de Tratamento de Odores, com o objetivo de verificar a eficiência do tratamento e a identifi-
cação das substâncias lançadas na atmosfera e suas concentrações;

II – A Concessionária realizará sondagem de opinião, com frequência mínima anual, junto às comuni-
dades estabelecidas próximas às Estações de Tratamento de Esgotos, com o objetivo de identificar problemas 
relacionados ao convívio com a operação da ETE;

III – será dada publicidade aos resultados do Monitoramento do Sistema de Esgotamento Sanitário, 
comunicando às autoridades ambientais, de recursos hídricos, à ARESPCAB e aos usuários.

§ 3º O Programa de Monitoramento dos Corpos Receptores deverá atender a qualidade ambiental de 
cada corpo receptor a montante e a jusante do ponto de lançamento, na área de influência da dispersão dos 
esgotos lançados e complementar, quando necessário, o monitoramento realizado pela autoridade ambiental 
competente, estabelecendo:

I – o nível de poluição, segundo os parâmetros estabelecidos na regulamentação do CONAMA;
II – a capacidade de autodepuração do corpo receptor em relação aos esgotos despejados, tratados ou 

não, em condições críticas de vazão.
§ 4º Para os efeitos desta Resolução, a Concessionária deverá acatar as orientações da ARESPCAB e das 

autoridades sanitárias, ambientais e de gestão de recursos hídricos, compreendendo os locais de amostragem, 
parâmetros a avaliar e frequência de amostragem.

§ 5º Os Programas de Monitoramento deverão ser atualizados pelo menos a cada 12 (doze) meses.
Art. 17. A Concessionária deverá elaborar Planos de Contingências e de Emergências das Estações de 

Tratamento e Elevatórias de Esgotos, nos termos de resolução específica.

Seção III
Das Anormalidades na Qualidade do Esgoto

Art. 18. Quando a Concessionária detectar lançamentos ou descargas nas redes de esgotos não autori-
zados ou não ajustados às condições preestabelecidas, deverá:

I – notificar o infrator, concedendo um prazo peremptório para a correção da irregularidade;
II – comunicar de imediato a ocorrência à ARESPCAB e às autoridades competentes sanitárias, ambien-

tais e de recursos hídricos;
III – vencido o prazo concedido e persistindo a infração, providenciar junto às autoridades competentes 

sanitárias e ambientais a interdição do imóvel e da atividade e a aplicação de outras sanções cabíveis.
Parágrafo único. A Concessionária poderá proceder ao tratamento do efluente com encargos impu-

táveis ao responsável, antes de seu lançamento na rede de esgoto, após aprovação da ARESPCAB e do órgão 
ambiental competente.

Art. 19. A Concessionária manterá cadastro técnico dos usuários geradores de efluentes industriais 
lançados nas redes de esgotos ou nas unidades de tratamento, o qual será atualizado anualmente e conterá, 
no mínimo, as seguintes informações:

I – dados de identificação do usuário;
II – identificação dos pontos de lançamento, de medição de vazão e de coleta de amostras;
III – operações e processos unitários geradores do despejo industrial;
IV – caracterização do despejo industrial, com indicação das características qualitativas e quantitativas 

suficientemente representativas do mesmo (físico-químicas, bacteriológicas, vazão, DBO, OD, entre outras).
Art. 20. No cumprimento do que estabelece o artigo anterior, a Concessionária estará habilitada a ter 

acesso às instalações correspondentes e a obter do responsável as informações necessárias.
Art. 21. A Concessionária obriga-se a estabelecer, manter, operar e a registrar os resultados de um regi-

me de amostragem regular e de emergências dos efluentes vertidos nos distintos pontos do sistema.
Art. 22. O grau de não-observância das normas de características físicas, químicas e biológicas será 

avaliado conforme a duração da ocorrência e o seu impacto à comunidade e ao meio ambiente.
Parágrafo único. No caso de alguma falha no sistema de tratamento provocar a extrapolação dos parâ-

metros estabelecidos, a Concessionária deverá, de imediato, informar à ARESPCAB e às autoridades sanitárias, 
ambientais e de recursos hídricos, relatando as causas que a provocaram e informando as ações necessárias 
que estejam sendo adotadas para restabelecer a qualidade dos efluentes e a confiabilidade do sistema.

CAPÍTULO IV
DOS LODOS RESIDUAIS E SUBPRODUTOS DO TRATAMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTO

Art. 23. A Concessionária será responsável pelo manejo, condicionamento, transporte e disposição 
adequada e ambientalmente aceitáveis dos lodos e subprodutos resultantes das unidades operacionais e dos 
processos de tratamento.

§ 1º A água utilizada nas operações de lavagem e no processo de tratamento deverá ser reciclada ou 
retratada antes de despejada, desde que satisfaça as normas de lançamento ou de descargas aplicáveis.

§ 2º A Concessionária não poderá receber lodos, resíduos de tratamento preliminar de estações de tra-
tamento de esgoto e de estações elevatórias de esgoto ou outros resíduos contaminantes na rede de esgotos, 
sejam próprios ou de terceiros.

§ 3º A Concessionária não poderá receber cargas concentradas de esgoto próprio ou de terceiros despe-
jadas por caminhões limpa-fossa ou similares nas estações de tratamento de esgotos, a menos que autorizada 
pela ARESPCAB e suas instalações tenham sido projetadas ou adaptadas para este fim.

§ 4º A Concessionária deverá tratar todo lodo gerado em suas estações produtoras, tanto de água 
quanto de esgoto.

§5º - O lodo proveniente de qualquer sistema de tratamento, inclusive aqueles provenientes de fossas, 
deverá ter sua destinação final aprovada pela ARESPCAB, sendo vedada sua disposição no sistema coletor 
público.

Art. 24. O manejo, o condicionamento, o transporte e a disposição de lodos e seus subprodutos deverão 
ser realizados em conformidade com a legislação e a regulamentação ambiental vigente.

Art. 25. Ao efetuar a remoção dos sólidos transportados pelos efluentes em suas unidades operacionais, 
o prestador de serviços deverá tomar as medidas necessárias para o manejo, o condicionamento, o transporte 
e a disposição adequada de acordo com o estabelecido neste Capítulo.

§ 1º Em todos os casos, os referidos sólidos deverão ser drenados e/ou secados, anteriormente à sua 
disposição final.

§ 2º A Concessionária deverá comprovar por meio de cópia à ARESPCAB do CADRI emitidos pela CETESB 
das disposições dos resíduos gerados.

Art. 26. Nos casos de incineração, serão respeitadas as normas de emissão de gases de combustão defi-
nidas na legislação ambiental.

§ 1º A amostragem e a avaliação de resultados para a emissão de gases deverá obedecer às exigências 
definidas na legislação ambiental.

§ 2º As cinzas resultantes do processo de incineração deverão ser dispostas em terrenos destinados a 
aterro sanitário, adotando-se as medidas necessárias para evitar a lixiviação de metais tóxicos em fontes de 
águas superficiais ou subterrâneas, respeitando-se, em qualquer hipótese, a legislação ambiental.

Art. 27. O uso de lodos e outros subprodutos de tratamento estará sujeito às normas que regem a 
espécie.

§ 1º Admitir-se-á o uso agrícola e hortícola de lodos tratados e seus derivados nos termos da regula-
mentação do CONAMA.

§ 2º Para os padrões não constantes na legislação do CONAMA vigente, deverá ser assegurado que os 
lodos e outros subprodutos de tratamento não ocasionarão concentrações nos solos receptores, superiores 
àquelas recomendadas internacionalmente pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e pela EPA (Environmen-
tal Protection Agency), nem danos de qualquer natureza ao meio ambiente.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 28. As dúvidas suscitadas na aplicação desta Resolução serão resolvidas pela ARESPCAB.
Art. 29. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

 Casa Branca, 12 de março de 2020.
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RESOLUÇÃO ARESPCAB Nº 004, de 12-03-2020

Estabelece procedimentos gerais para concessão de subsídios aos serviços de abastecimento de água e 
de esgotamento sanitário.

A Superintendência da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de Casa Branca – 
ARESPCAB, criada pela Lei Complementar Municipal nº 3.634, de 6 de dezembro de 2019, nos termos do art. 
29º, inciso VI da Resolução ARESPCAB nº 001, de 14 de janeiro de 2020, que instituiu o Regimento Interno 
da Agência Reguladora de Serviços Público do Município de Casa Branca – ARESPCAB, no uso de suas atri-
buições.

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Resolução estabelece procedimentos gerais para concessão de subsídios aos serviços de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário das unidades usuárias enquadradas na categoria social ou 
baixa renda.

Parágrafo único. A concessão dos subsídios ao consumo de água potável e à coleta de esgotos aqui pre-
vistos deverá observar os seguintes princípios:

I – garantia da universalização do acesso aos serviços de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário, especialmente para populações e localidades de baixa renda;

II – garantia do abastecimento de água em quantidade suficiente para preservar a saúde pública e con-
tribuir para o bem-estar social, e com qualidade compatível com as normas, critérios e padrões de potabilidade 
estabelecidos conforme o previsto no artigo 16, inciso V, da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 
o artigo 30, inciso III, da Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007;

III – promoção e incentivo ao uso racional da água e à redução das perdas;
IV – racionalização do emprego dos recursos disponíveis para a concessão de subsídios, com a opção de 

estruturas de subsídios simplificadas e precisas.
Art. 2º Na concessão dos subsídios deverão ser observadas as seguintes diretrizes gerais:
I – os subsídios serão concedidos prioritariamente sob forma direta, com caráter pessoal, temporário e 

intransferível, preenchidos os requisitos do artigo 5º;
II – os subsídios serão estabelecidos por meio de contrato específico, que conterá, obrigatoriamente, 

cláusulas que definam as hipóteses da respectiva suspensão, assim como do possível restabelecimento, em 
caráter integral ou parcial; e

III – os subsídios serão revistos, na periodicidade estipulada no contrato, em função da mudança da 
capacidade de pagamento do beneficiário.

Parágrafo único. Para os fins previstos no inciso III, o órgão encarregado da concessão do subsídio 
procederá à atualização periódica dos dados relativos às condições socioeconômicas da família beneficiária.

CAPÍTULO II
DOS SUBSÍDIOS DIRETOS E CRUZADOS

Art. 3º Os subsídios necessários ao atendimento de unidades usuárias enquadradas na categoria social 
ou baixa renda serão, dependendo das características dos beneficiários e da origem dos recursos;

I – diretos;
II – tarifários;
III – internos; ou
IV – externos.

Art. 4º Os subsídios diretos, que são aqueles que se destinam a usuários determinados, para os fins 
desta Resolução, serão financiados mediante recursos orçamentários das Unidades da Federação onde são 
prestados os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e de outras fontes não diretamente 
vinculadas às receitas do prestador de serviços.

Art. 5º Para fazer jus ao subsídio direto, o usuário residencial deverá cumprir os seguintes requisitos:
I – ser a unidade usuária enquadrada na categoria social ou baixa renda, passível de comprovação por 

meio de declaração da entidade responsável pela gestão dos subsídios;
II – solicitar formalmente o benefício junto ao prestador de serviços, o qual terá a responsabilidade 

de avaliar em caráter preliminar o pleito apresentado, com a adoção das medidas pertinentes aos pleitos de-
feridos, encaminhando as solicitações apresentadas e suas respectivas avaliações para verificação e controle 
posterior pela entidade responsável pela gestão dos subsídios;

III – manter-se em dia com os pagamentos dos serviços de abastecimento de água e/ou de esgotamento 
sanitário.

§ 1º Enquadram-se na categoria social ou baixa renda as unidades usuárias residenciais constituídas 
por famílias sem capacidade de pagamento pelo serviço, localizadas abaixo da linha de pobreza ou vivendo na 
indigência, e famílias com capacidade de pagamento reduzida, definidas pelo Poder Concedente.

§ 2º Para estabelecer o nível socioeconômico de cada postulante deverão ser analisadas informações 
referentes às condições de renda e patrimônio do grupo familiar, bem como avaliados os atributos físicos do 
imóvel de residência.

§ 3º O deferimento ou indeferimento da solicitação mencionada no inciso II deverá ser comunicado ao 
solicitante no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de apresentação da solicitação.
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§ 4.º - O número de unidades usuárias não poderá ultrapassar a 3% (cinco por cento) do total de ligações 
existentes.

§5.º O benefício do subsídio tarifário terá prazo de 1 (um) ano, podendo ser renovada ou não, conforme 
critérios acima estabelecidos ou outros estabelecidos pelo PODER CONCEDENTE.

Art. 6º A concessão do subsídio direto ao consumo de água potável e à coleta de esgotos será cancelada 
quando o beneficiário:

I – deixar de atender algum dos requisitos do artigo 5º;
II – mudar de endereço;
III – desistir voluntariamente do referido benefício; ou
IV – não disponibilizar os dados e/ou documentos requeridos para a revisão da classificação de suas 

condições socioeconômicas, nos prazos estabelecidos pela entidade responsável pela gestão dos subsídios.
§ 1º O fim da concessão do subsídio direto deverá ser comunicado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

contados da data de ocorrência de algum dos eventos mencionados no caput deste artigo, à entidade respon-
sável pela gestão dos subsídios.

§ 2º No caso de o usuário residencial deixar de manter-se em dia com o pagamento das contas mensais, 
o prestador de serviços deverá informar tal situação à entidade responsável pela gestão dos subsídios.

§ 3º Extinto o benefício, o usuário poderá voltar a solicitar o subsídio desde que observadas as normas 
vigentes, cumprindo prazo mínimo de 3 (três) meses para apresentação da nova solicitação.

Art. 7º O prestador de serviços deverá apresentar na fatura mensal relativa aos serviços prestados ao 
usuário, de forma separada, o custo total dos serviços, o valor a pagar pelo usuário e o montante do subsídio 
a ele concedido.

Art. 8º Os subsídios diretos poderão ser financiados com recursos oriundos das seguintes fontes:
I – recursos orçamentários das Unidades da Federação onde são prestados os serviços de abastecimento 

de água e de esgotamento sanitário;
II – recursos de fundos constituídos a partir da cobrança de valores por consumos superiores a determi-

nados níveis, gerenciados por entidade responsável pela gestão dos subsídios;
III – recursos oriundos de repasses da União e/ou de programas por ela mantidos voltados para o setor 

de abastecimento de água e de esgotamento sanitário; e
IV – recursos de programas sociais específicos voltados para a universalização dos serviços de abasteci-

mento de água e de esgotamento sanitário e/ou melhoria das condições de vida da população.
Art. 9º Poderão ser instituídos subsídios tarifários que serão administrados pelo prestador de serviços, 

de acordo com as normas legais, regulamentares e pactuadas.
Parágrafo único. Entende-se por subsídios tarifários aqueles que se processam mediante receitas que 

se originam de remuneração pela prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário, dividindo-se em:

I – subsídios tarifários internos: aqueles que se processam internamente à estrutura de cobrança pela 
prestação de serviços no território de um só Município, do Distrito Federal ou na área de atuação de entidade 
ou órgão responsável pela gestão associada desses serviços ou pela integração da organização, do planejamen-
to e da execução desses serviços, quando caracterizados como funções públicas de interesse comum; e

II – subsídios tarifários externos: aqueles que se processam mediante transferências ou compensações 
de recursos originados de área ou território diverso dos referidos no inciso I.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. O prestador de serviços deverá apresentar periodicamente à Agência Reguladora informações 
relativas a:

I – distribuição de recursos, sob a forma de subsídios tarifários, por categorias ou faixas de usuários dos 
serviços, com explicitação dos fluxos desses recursos entre as diversas categorias ou faixas; e

II – critérios adotados para a estruturação de sistema de subsídios tarifários entre as diversas categorias 
ou faixas de usuários dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.

Parágrafo único. Caberá à Agência Reguladora avaliar as informações referentes às estruturas de subsí-
dios tarifários implementadas pelo prestador de serviços, determinando, quando necessários, os ajustes apli-
cáveis.

Art. 11. A presente norma não exclui a possibilidade de implementação de mecanismos alternativos de 
apoio financeiro a unidades usuárias enquadradas na categoria social ou baixa renda dos serviços de abasteci-
mento de água e/ou de esgotamento sanitário, observando que esses devem atentar para sua neutralidade em 
termos distributivos na prestação dos referidos serviços.

Parágrafo único. Caberá à Agência Reguladora analisar propostas de subsídios à conexão de unidades 
usuárias enquadradas na categoria social ou baixa renda aos serviços de abastecimento de água e/ou de esgo-
tamento sanitário.

 Art. 12. A presente Resolução deverá obedecer às condições estabelecidas na Lei Federal nº 11.445/07, 
bem como as orientações exaradas pela ARESPCAB.

Art. 13. Os casos omissos sempre serão resolvidos com a interveniência da ARESPCAB.
Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 
     Casa Branca, 12 de março de 2020. 

 _______________________________ _______________________________
 LUIS RICARDO FERREIRA FILIPPINE LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA NUNES
 Superintendente da ARESPCAB Chefe da Divisão Financeira e Administrativa

_______________________________
CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO

Chefe da Divisão de Assessoria Jurídica

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de Casa Branca – ARESPCAB 
Praça Itália, 408 - Bairro Industrial - Casa Branca – SP - CEP -13.700-000

www.arespcab.com.br – e-mail: ouvidoria@arespcab.com.br
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OUVIDORIA DA AGÊNCIA REGULADORA

RESOLUÇÃO ARESPCAB Nº 005/2020

OUVIDORIA DA AGÊNCIA REGULADORA
RESOLUÇÃO ARESPCAB Nº 005, de 12-03-2020

Estabelece as diretrizes, objetivos e responsabilidades para o funcionamento e gestão da Ouvidoria da Agência Re-
guladora.

A Superintendência da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de Casa Branca – ARESPCAB, cria-
da pela Lei Complementar Municipal nº 3.634, de 6 de dezembro de 2019, nos termos do art. 39 e art. 48, da Resolução 
ARESPCAB nº 001, de 14 de janeiro de 2020, que instituiu o Regimento Interno da Agência Reguladora de Serviços Público 
do Município de Casa Branca – ARESPCAB, no uso de suas atribuições:

RESOLVE:

Editar normativa sobre as diretrizes, objetivos e responsabilidades para o funcionamento e gestão da Ouvidoria da 
Agência Reguladora, a ser aplicada no âmbito do município de Casa Branca-SP.

CAPÍTULO I
DO OBJETIVO

Art. 1º Esta Resolução estabelece diretrizes, objetivos e responsabilidades, bem como disciplina o funcionamento e 
gestão da Ouvidoria da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de Casa Branca.

CAPÍTULO II
DA OUVIDORIA

Art. 2º A Ouvidoria é um canal de comunicação direta, responsável por receber, encaminhar e solucionar manifesta-
ções dos agentes envolvidos na prestação e utilização dos serviços públicos regulados pela ARESPCAB, principalmente dos 
usuários, visando ao aperfeiçoamento institucional e a qualidade dos serviços prestados.

Parágrafo único. São agentes envolvidos na prestação e utilização dos serviços:
I - os usuários dos serviços públicos;
II - o Poder Concedente;
III - os prestadores de serviços públicos; e
IV - terceiros interessados, inclusive órgãos públicos e entidades de defesa do consumidor.
Art. 3º São diretrizes do serviço de Ouvidoria da Agência Reguladora:
I - assegurar a participação dos usuários envolvidos na prestação e regulação dos serviços públicos, objetivando o 

aperfeiçoamento das atividades nelas desenvolvidas;
II - garantir aos usuários e aos demais agentes envolvidos resposta às suas solicitações;
III - atuar na prevenção e solução de conflitos, preferencialmente através da mediação, sempre que o entendimento 

direto entre usuário e prestador de serviços tenha se tornado impossível;
IV - reunir e encaminhar informações sobre diversos aspectos das instituições envolvidas na prestação e regulação 

dos serviços, com o fim de contribuir para a gestão institucional; e
V - zelar pela qualidade dos serviços prestados pelos outorgados.

Seção Única
Dos Deveres e Atribuições da Ouvidoria

Art. 4º São deveres da Ouvidoria:
I - assegurar canais para a participação da sociedade em relação aos procedimentos do prestador de serviços e a 

fiscalização dos serviços públicos prestados;
II - atender às pessoas com cortesia, urbanidade e respeito, evitando discriminações ou pré-julgamentos de qualquer 

natureza;
III - atuar com autonomia, transparência, imparcialidade e acurácia no controle da qualidade dos serviços e no 

exercício da cidadania;
IV - resguardar o sigilo das informações pessoais dos usuários e dos prestadores de serviços;
V - promover a divulgação do serviço de Ouvidoria;
VI - exercer a função de mediador dos usuários, prestadores de serviços e Poder Concedente;
VII - contribuir para a avaliação do desempenho dos prestadores com base na quantidade e especificidade das re-

clamações dos usuários levadas à Agência Reguladora, provendo subsídios para a fiscalização e outras medidas por parte 
da Agência;

VIII - contribuir para a difusão dos direitos e deveres dos usuários e dos prestadores de serviços;
IX - promover o esclarecimento e a orientação adequada ao público em geral, buscando a conscientização e o forta-

lecimento da cidadania;
X - conduzir de forma imparcial e independente a tarefa de respeitar e fazer respeitar a legislação dos serviços pú-

blicos regulados.
XI - avaliar com base na manifestação dos usuários o desempenho dos prestadores de serviços de forma a subsidiar 

as equipes de fiscalização nos pontos principais a serem focados; e
XII - promover e incentivar a homogeneização de procedimentos das ouvidorias dos prestadores de serviços visando 

a viabilidade de solução de conflitos diretamente destas com os seus usuários e prover suporte de orientação a elas.
Art. 5º São atribuições da Ouvidoria:
I - receber solicitações de qualquer origem, relativos aos direitos e interesses individuais, coletivos e difusos;
II - identificar as entidades envolvidas nas solicitações, articulando junto a estas, o encaminhamento das questões 

suscitadas pelo público;
III - diligenciar junto às entidades envolvidas para que sejam esclarecidas as solicitações e corrigidas as falhas, 

quando for o caso;
IV - prestar ao público as informações solicitadas, observados os limites de sua competência e legislação pertinente, 

em prazos compatíveis com a natureza e a complexidade da solicitação;
V - registrar todas as solicitações recebidas, bem como as respostas oferecidas aos usuários, mantendo atualizadas as 

informações e estatísticas referentes às atividades do setor;
VI - sugerir aos órgãos administrativos da Agência Reguladora medidas de aperfeiçoamento da organização e do 

funcionamento da instituição, bem como da prestação dos serviços;
VII - elaborar e divulgar relatórios sobre o andamento da Ouvidoria;
VIII - promover Consultas e Audiências Públicas referentes a temas de interesse da Agência Reguladora e dos agentes 

envolvidos na prestação dos serviços públicos; e
IX - realizar outras tarefas pertinentes às suas diretrizes e atribuições, de acordo com as leis, decretos e resoluções 

da Agência Reguladora.

Parágrafo único. As solicitações compreendem reclamações, denúncias, sugestões, consultas ou elogios formulados 
pelos usuários, pelos prestadores de serviços, e por terceiros interessados.

Art. 6º A Ouvidoria atenderá aos interessados presencialmente, por telefone, via e-mail da Ouvidoria e website da 
Agência Reguladora;

Parágrafo único. Não serão recebidas solicitações anônimas, exceto nos casos de denúncia.

CAPÍTULO III
DO OUVIDOR

Art. 7º O Ouvidor, escolhido na forma das leis, decretos e resoluções da Agência Reguladora, deve apresentar os 
seguintes requisitos:

I - ter reputação ilibada;
II - não ser cônjuge, ascendente, descendente, parente colateral até o 3º grau ou afim das autoridades governa-

mentais representantes do ente Federativo ao qual a Agência Reguladora compõe, e do quadro diretivo dos prestadores de 
serviços;

III - não ser acionista ou quotista dos prestadores de serviços;
IV - integrar o quadro permanente da Agência Reguladora;
V - ter capacidade de negociar;
VI - ser colaborativo, cortês e paciente no trato com o público;
VII - conhecer os serviços prestados e os aspectos técnicos fundamentais;
VIII - ter bom relacionamento com os prestadores de serviços e na própria
Agência Reguladora; e
IX - ter formação universitária e possuir estabilidade na Agência Reguladora.

Seção Única
Da Exoneração e da Destituição do Ouvidor

Art. 8º O Ouvidor será exonerado de suas funções nas seguintes situações:
I - término de seu mandato;
II - renúncia; ou
III - destituição.
Art. 9º A destituição do Ouvidor poderá ocorrer mediante processo administrativo próprio, instaurado pela Supe-

rintendência da Agência Reguladora, em decorrência de conduta ou situação considerada incompatível com o exercício das 
funções do cargo, devidamente comprovada, sendo asseguradas a ampla defesa e o contraditório.

Art. 10. Constituem condutas ou situações incompatíveis com o exercício das funções de Ouvidor:
I - perda do vínculo funcional com a instituição;
II - prática de atos que extrapolem suas atribuições, nos termos estabelecidos por esta Resolução; e
III - conduta ética incompatível com a função.

CAPÍTULO IV
DAS SOLICITAÇÕES

Art. 11. Todas as solicitações à Ouvidoria serão documentadas em formulário próprio, devendo constar, no mínimo:
I - a data e a hora do recebimento da solicitação;
II - o nome do solicitante, exceto no caso de denúncia anônima;
III - o endereço, telefone e e-mail do solicitante, exceto no caso de denúncia anônima;
IV – identificação da concessionária;
V - a forma de contato mantido (pessoal, por telefone, e-mail);
VI - o tipo da solicitação (reclamação, sugestão, consulta ou elogio);
VII - o número do protocolo do registro de atendimento junto ao prestador de serviços, se houver;
VIII - a situação apresentada;
IX - as providências adotadas para a solicitação, quando forem cabíveis;
X - a data e hora da prestação das informações ou dos resultados, quando couber; e
XI - nome do atendente.
Parágrafo único. Os formulários referentes a solicitações e consultas resolvidas no momento do atendimento, com 

as devidas orientações, poderão ser preenchidos com o nome do solicitante, telefone ou outro meio de contato, assunto e 
atendente, contendo um breve resumo sobre a informação solicitada e a orientação prestada.

Art. 12. Todos os atos relativos às solicitações deverão ser registrados, visando ao acompanhamento da devida so-
lução.

§ 1º Todas as solicitações deverão ser registradas, exceto aquelas em que o usuário não queira se identificar, respei-
tado o disposto no artigo 6º, parágrafo único.

§ 2º Deverá ser informado ao usuário o número de registro da ocorrência perante a Agência Reguladora.
Art. 13. Todas as solicitações deverão, quando for o caso, ser respondidas, se não de imediato, dentro de prazos de-

terminados em leis e resoluções, e as respostas deverão ser comunicadas às partes.
Art. 14. Caso a Ouvidoria constate que a manifestação não se refere às atividades prestadas pela Agência Reguladora, 

dará ciência ao solicitante, procurando orientá-lo adequadamente, mediante realização de consulta na rede de ouvidorias, 
estadual ou nacional.

§ 1º Discordando o solicitante da decisão da Ouvidoria quanto à incompetência da Agência Reguladora, a questão 
será submetida à Superintendência, em procedimento sumário.

§ 2º Decidindo a Superintendência pelo conhecimento da solicitação, será dado prosseguimento ao procedimento 
administrativo devido.

Art. 15. A documentação relativa às solicitações poderá ser acessada durante um ano por qualquer interessado, 
exceto no que diz respeito ao artigo 11, incisos II e III, que possuem caráter sigiloso.

Parágrafo único. A solicitação de acesso aos registros, ou cópia destes, deverá ser formalizada e com antecedência 
necessária às providências para a disponibilidade dos documentos.

Seção I
Da Mediação

Art. 16. Recebida a solicitação, a Ouvidoria poderá, a seu critério, convidar o solicitante e o representante do pres-
tador de serviços, com poderes para transigir, a comparecerem à audiência de mediação a ser presidida pelo Ouvidor da 
Agência Reguladora, ou servidor por este designado.

§ 1º A critério do Ouvidor, desde que evidenciada a possibilidade de solução amigável do conflito, poderão ser rea-
lizadas outras audiências incidentais de mediação, presididas pelo próprio Ouvidor, ou, na sua ausência, por servidor por 
ele designado.

§ 2º Poderão participar da audiência de conciliação, servidores da Agência
Reguladora e/ou do Poder Concedente cuja presença seja admitida pelo presidente da audiência.
§ 3º As partes convidadas para a audiência deverão apresentar propostas de acordo a serem discutidas na ocasião.
§ 4º O representante do prestador de serviços deverá ter poderes suficientes para, diante de fatos novos apresentados 

em audiência, dispor quanto à execução de serviços, mudança de titularidade, alteração de valores ou datas de pagamento, 
ou qualquer outra decisão que viabilize o acordo.

§ 5º Havendo necessidade, a critério do presidente da audiência, esta poderá ser suspensa, dando-se lhe continuida-
de em data fixada de comum acordo com as partes.

§ 6º Havendo êxito na mediação, o acordo será reduzido a termo e homologado pelo Ouvidor, ficando extinta, em 
definitivo, a reclamação.

§ 7º Não obtido acordo, ou na ausência de qualquer das partes, dar-se-á a abertura do Processo Administrativo, que 
será enviado à coordenadoria técnica da Agência Reguladora a que corresponder o objeto do processo para análise e parecer 
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sobre o assunto.

§ 8º O autor da reclamação poderá, em casos excepcionais, devidamente justificados, se fazer representar por 
terceiro, mediante procuração por instrumento público ou particular, neste caso com firma reconhecida em cartório.

Seção II
Do Processo Administrativo

Art. 17. Após o devido registro das solicitações serão definidos os procedimentos adotados para o encaminhamento 
de cada caso e, em não sendo possível uma solução pela própria Ouvidoria, esta fará a abertura de Processo Administrativo.

Parágrafo único. Quando, pela análise das solicitações formuladas, forem constatados indícios da ocorrência de atos 
passíveis de punição, a Ouvidoria deverá informar o setor competente da Agência Reguladora para a abertura de processo 
de fiscalização.

Art. 18. O Processo Administrativo deverá iniciar-se, com a notificação do prestador de serviços, por escrito, através 
de um Termo de Ciência, que trará de forma consubstanciada o conflito constatado.

Parágrafo único. O Termo de Ciência é um documento por escrito ou em meio eletrônico, encaminhado ao prestador 
de serviços, para que informe e tome as providências requeridas pela Ouvidoria para a solução dos conflitos.

Art. 19. O Termo de Ciência deverá conter:
I - uma via do primeiro atendimento feito pela Ouvidoria da Agência Reguladora, na forma que dispõe o artigo 11 

desta Resolução;
II - a identificação do prestador de serviços;
III - a identificação completa do usuário;
IV - a descrição pormenorizada do conflito constado;
V - o dispositivo legal, regulamentar ou contratual incidentes, quando for o caso;
VI - o prazo para esclarecer os elementos levantados pela Agência Reguladora; e
VII - a critério da Ouvidoria, data para audiência de mediação sobre o processo administrativo em tramitação.
Parágrafo único. O Termo de Ciência será expedido também ao usuário e a qualquer outra parte envolvida ou que 

tenha interesse sobre o objeto, sendo assegurada sua entrega.
Art. 20. Os atos do Processo Administrativo devem ser produzidos em vernáculo e por escrito, em papel, tendo suas 

páginas numeradas sequencialmente e rubricadas, ou em meio eletrônico.
Art. 21. Às partes são assegurados os seguintes direitos, sem prejuízo de outros que lhes sejam assegurados no curso 

do Processo Administrativo:
I - ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos 

autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas, ressalvados os dados e documentos 
protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem;

II - formular alegações e apresentar documentos, que serão objeto de consideração pela Ouvidoria, antes do seu 
parecer final;

III - fazer-se assistir, facultativamente, por advogado; e
IV - contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos inerentes.
Art. 22. São deveres das partes, sem prejuízo de outros previstos em demais atos normativos:
I - expor os fatos conforme a verdade;
II - proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé;
III - não agir de modo temerário;
IV - prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos, nos prazos esta-

belecidos; e
V - assegurar o livre acesso a todas as informações necessárias para a devida apuração da verdade, permitindo visto-

rias para fiscalizações referentes ao Processo Administrativo.
Art. 23. Concluída a análise do Processo Administrativo, este será encaminhado ao órgão competente para proferir 

parecer decisório motivado.
Art. 24. Da decisão de que trata o artigo 23 caberá recurso, que deverá ser encaminhado à Superintendência, junta-

mente com os autos do Processo Administrativo.
Art. 25. As decisões proferidas nos termos dos artigos 23 e 24 serão encaminhadas ao prestador de serviços, ao usu-

ário e a qualquer outra parte envolvida ou que tenha interesse sobre o objeto, sendo assegurada sua ciência.

Seção III
Da Reclamação

Art. 26. A reclamação referente à prestação dos serviços públicos submetidos ao controle da Agência Reguladora será 
formulada pelo usuário dos serviços públicos, pessoalmente ou representado, diretamente à Ouvidoria.

§ 1º Antes de processar a reclamação, a Ouvidoria certificar-se-á de que a reclamação já foi levada ao prestador de 
serviços pelo usuário e este não se deu por satisfeito.

§ 2º Além dos requisitos do artigo 11, deverá constar da reclamação a sua descrição, de forma clara e objetiva, 
indicando a pretensão do reclamante, com as razões por ele invocadas para justificá-las.

Art. 27. Enquanto não encerrada a reclamação, a unidade usuária não poderá ter o   serviço público suspenso, salvo 
se o corte tenha ocorrido por fatos não relacionados com a reclamação, ressalvada deliberação em contrário da Agência 
Reguladora, a pedido do prestador de serviços.

§ 1º Nos casos em que o corte já tenha sido executado antes do ingresso do pleito junto à Agência Reguladora, a 
Ouvidoria, em função do teor da reclamação e justificando sua decisão, poderá exigir a religação da unidade usuária, que 
deverá ser executada em, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas, mesmo que haja discordância por parte do prestador de 
serviços.

§ 2º Não efetuada a religação, o prestador de serviços terá um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da 
ciência do pedido de religação, para solicitar, mediante justificativa escrita, a reconsideração da determinação de religação.

§ 3º A determinação para religação deverá ser feita diretamente à Ouvidoria do prestador de serviços e poderá ser 
feita por correio eletrônico (e-mail), fac-símile, ofício ou sistema compartilhado.

Art. 28. As reclamações serão encerradas:
I - quando decididas as questões formuladas;
II - quando, após três tentativas de contato com o reclamante, por pelo menos dois meios diferentes de comunicação, 

quando fornecidos, a Ouvidoria não o localizar;
III - quando não for fornecida pelo solicitante nenhuma forma de contato ou tiverem sido dadas informações incom-

pletas ou erradas de endereços ou números telefônicos;
IV - no caso de realização de acordo, inclusive na audiência de mediação, na forma do artigo 16; ou
V - quando o reclamante não atender às solicitações de documentos e informações nos prazos e nas formas deter-

minados pela Ouvidoria.
§ 1º Ao decidir pela instauração do Processo Administrativo, a Ouvidoria deve motivar essa decisão em Termo 

de Ciência, do qual constará a controvérsia subsistente, indicando, de forma resumida, clara e objetiva, a pretensão do 
reclamante, com as razões por este alegadas para justificá-la, e as razões alegadas pela reclamada para não atendê-la.

§ 2º Quando houver identidade ou similitude entre duas ou mais reclamações, que possibilite a análise unificada das 
mesmas, a Ouvidoria poderá proceder à abertura de um único Processo Administrativo para todas elas.

Art. 29. Aplica-se a esta seção, no que for compatível, o disposto neste capítulo.

CAPÍTULO V
DOS INDICADORES GERENCIAIS DA OUVIDORIA

Art. 30. A Ouvidoria elaborará, anualmente, relatório de indicadores gerenciais do seu sistema, a partir das 
informações de que dispõe, que contenha, no mínimo, os seguintes indicadores:

I - o número total de solicitações recebidas;
II - o número total das solicitações recebidas em cada mês por grupos de usuários da Ouvidoria, preferencialmente 

na forma do artigo 2º, parágrafo único;
III - o número total das solicitações recebidas por categorias, na forma do artigo 5º, parágrafo único;
IV - o número total das solicitações recebidas de acordo com a forma de contato, como: presencialmente, por telefo-

ne, via e-mail da Ouvidoria e website da Agência Reguladora;
V - indicadores de distribuição regional dos usuários da Ouvidoria;
VI - indicadores de tempo de atendimento;
VII - indicadores do grau de satisfação dos solicitantes com o serviço prestado pelo Sistema de Ouvidoria; e
VIII - indicadores de publicidade do serviço de Ouvidoria.

CAPÍTULO VI
DA AUDIÊNCIA E CONSULTA PÚBLICAS

Art. 31. A Audiência Pública e a Consulta Pública são instrumentos de apoio ao processo decisório da Agência Re-
guladora, no âmbito da discricionariedade de sua Superintendência, e obrigatórias nos casos enumerados em leis e regula-
mentos.

§ 1º A Audiência Pública é a reunião pública para discussão de assuntos específicos, realizada em sessão solene e ao 
vivo, com acesso livre e gratuito.

§ 2º A Consulta Pública é a ação da Agência Reguladora com o objetivo de consultar a opinião pública, através da 
divulgação prévia da matéria a ser discutida, estabelecendo prazo para que o público se manifeste por escrito.

Art. 32. São objetivos da Audiência Pública:
I - obter subsídios e informações para o processo decisório da Agência Reguladora;
II - propiciar a todos os interessados a oportunidade de manifestar-se sobre a matéria, encaminhando opiniões, 

informações e sugestões;
III - dar publicidade, legitimidade e transparência às ações da Agência Reguladora;
IV - identificar, da forma mais ampla possível, todos os aspectos relevantes à matéria objeto da Audiência Pública; e
V - promover a troca de informações entre todos os interessados.
Art. 33. São objetivos da Consulta Pública:
I - recolher subsídios e informações de todos os interessados na matéria;
II - dar publicidade, legitimidade e transparência às ações da Agência Reguladora;
III - identificar e aprimorar os aspectos relevantes à matéria objeto da Consulta Pública;
IV - analisar e aferir, de forma ampla e democrática, as contribuições aos atos da Agência Reguladora pelos envolvi-

dos e interessados na questão.
Art. 34. A Audiência Pública deverá ser realizada em sessão solene, sendo garantida a entrada franca e a participação 

de todos os interessados.
Parágrafo único. Deverão constar do edital de comunicação a data, o local, o horário de realização, o objeto, a pauta 

a ser discutida e o local onde se encontrem disponíveis os documentos relativos à Audiência Pública.
Art. 35. A Consulta Pública deverá ser realizada, com ou sem intercâmbio documental, sendo garantida a participa-

ção de todos os interessados.
Parágrafo único. Deverão constar do edital de comunicação a data, o horário do início e do término do recebimento 

das contribuições, o objeto, e a forma de participação.
Art. 36. O edital da Audiência ou Consulta Pública deverá ser publicado na imprensa oficial e também, quando cabí-

vel, em jornal de grande circulação local.
Art. 37. Na Audiência ou Consulta Pública, deverão estar disponíveis no site da ARESPCAB e na própria Agência Regu-

ladora, todas as informações referentes ao seu objeto, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.
Art. 38. Realizada a Audiência ou Consulta Pública, deverá ser elaborada ata ou relatório, respectivamente, 

consolidando as contribuições e sugestões recebidas.
Parágrafo único. A ata ou o relatório deverão ser disponibilizados aos interessados, devendo ser divulgados no site 

da Agência Reguladora, na imprensa oficial e, quando cabível, em jornal de grande circulação.
Art. 39. Serão designados, através de portaria, dentre todos os servidores da Agência Reguladora, o presidente e o 

secretário de cada Audiência ou Consulta Pública.
Art. 40. São atribuições do presidente da Audiência ou Consulta Pública:
I - orientar os trâmites dos trabalhos;
II - receber as inscrições dos interessados em participar do evento, organizando a ordem e a forma de participação e 

de apresentação dos inscritos;
III - comunicar as contribuições recebidas em audiência, na forma do artigo 38, parágrafo único;
IV - decidir nos casos omissos em lei; e
V - manter a ordem e o decoro durante o transcorrer dos trabalhos.
Art. 41. São atribuições do secretário da Audiência ou Consulta Pública:
I - registrar em ata ou relatório todo o procedimento realizado na Audiência ou Consulta Pública e subscrevê-la, 

juntamente com o presidente;
II - assistir o presidente; e
III - dar publicidade à ata ou ao relatório.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 42. A Ouvidoria encaminhará à Superintendência da Agência Reguladora, mensalmente, relatório com a lista-
gem das solicitações do período, contendo informações sobre os tipos de ocorrências, tratadas estatisticamente bem como 
encaminhará relatório anual de todas as suas atividades, acompanhado, se houver, de sugestões para o aprimoramento dos 
serviços públicos.

Art. 43. A Ouvidoria divulgará, anualmente, no websíte e no sistema interno de comunicações da Agência Regulado-
ra, o Relatório de Indicadores dos seus serviços e os Relatórios das Audiências e Consultas Públicas.

Art. 44. A comunicação estabelecida entre a Agência Reguladora e o prestador de serviços, escrita e por meio eletrô-
nico ou sistema compartilhado, deverá obedecer a resolução específica sobre o assunto.

Art. 45. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, devendo se iniciar e con-
cluir em dias úteis, considerando-se dias úteis aqueles em que houver expediente integral na sede da Agência Reguladora.

Art. 46. Nos casos em que for omissa a presente Regulamentação aplicam-se subsidiariamente as disposições do 
Código de Processo Civil (Lei Federal nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973), do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990, da Lei do Processo Administrativo Federal (Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999), se não 
houver lei equivalente no âmbito da Unidade Federativa a que pertence a Agência Reguladora, e demais normas pertinentes, 
no que não forem incompatíveis com esta.

Art. 47. A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 _______________________________ _______________________________
 LUIS RICARDO FERREIRA FILIPPINE FLÁVIO RENATO DE SOUZA BRITO
 Superintendente da ARESPCAB Ouvidor

_______________________________
CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO

Chefe da Divisão de Assessoria Jurídica
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