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A Prefeitura informa 
que ainda há vacinas con-
tra a gripe disponíveis para 
vacinação da população 
em geral. A vacinação se-
gue também para o públi-
co de 30 a 49 anos.

A administração mu-
nicipal alerta que, princi-
palmente as pessoas de 6 
meses a 29 anos, devem 
procurar a vacinação, pois 
este grupo ainda não atin-
giu a meta esperada.

Previna-se!

Campanha vai até o dia 31 de 
agosto para o público alvo de 6 

meses a 49 anos.
A Prefeitura iniciou na quinta-feira, 16 de julho, uma nova cam-

panha para intensifi car a vacinação contra o sarampo. O objetivo 
é imunizar crianças de 6 meses a adultos 
até 49 anos. A nova campanha especial de 
vacinação vai até o dia 31 de agosto.

Mesmo com a pandemia do novo coro-
navírus, as autoridades sanitárias afi rmam 
que as pessoas devem comparecer aos 
postos de saúde para se vacinar, respeitan-
do as recomendações de distanciamento 
social. A vacina é a maior prevenção con-
tra diversas doenças, inclusive o sarampo.

Vacinação contra o Sarampo 
começou quinta-feira, 16 de julho 

O calendário nacional de vacinação prevê a aplicação da vacina 
tríplice viral (que protege contra sarampo, rubéola e caxumba) aos 
12 meses de idade. Aos 15 meses deve haver o reforço com a tetravi-
ral, que protege também contra varicela.

Além disso, os bebês com seis meses ou mais também devem receber 
a chamada “dose zero”, que não é contabilizada no calendário, mas é 
recomendada devido à circulação do vírus.

Pessoas de outras faixas etárias que não 
possuem as duas doses na carteira de vaci-
nação ou não se lembram se já receberam a 
imunização também podem receber a vaci-
na nos postos de vacinação e nos distritos de 
Casa Branca, após a avaliação da carteira 
de vacinação pelos profi ssionais de saúde.

A vacina é contraindicada para bebês 
com menos de 6 meses e para pessoas imu-
nodeprimidas e gestantes.

Continua a 
Campanha de Vacinação

contra Gripe 
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Técnico em Administração
Técnico em Alimentos

SEM EXAME, Isso mesmo! Não teremos prova, 
a classifi cação será pela análise do histórico 

escolar.
O período de inscrição é curto, só até às 15h 

do dia 21/07/2020

Inscrições pelo site: 
https://www.vestibulinhoetec.com.br/

Informações pelo WhatsApp: 3671 1170

O município de Casa Branca fi rmou, em novem-
bro de 2017, convênio com a Secretaria do Patrimô-
nio da União para gerir as áreas públicas federais 
localizadas na cidade.

Os objetivos desta parceria são dois:
1) promoção de ações de regularização fundiá-

ria das moradias de baixa renda existentes até 2017, 
ano da publicação da Lei Federal de n° 13.465/2017 
que trata deste assunto, e

2) uso pelo Município das áreas vazias da União 
em ações de interesse público.

Pela concessão da posse dos imóveis da União 
ao Município, o Executivo teve que assumir a 

 município de Casa Branca fi rmou, em novem-
bro de 2017, convênio com a Secretaria do Patrimô-
nio da União para gerir as áreas públicas federais 

1) promoção de ações de regularização fundiá-
ria das moradias de baixa renda existentes até 2017, 
ano da publicação da Lei Federal de n° 13.465/2017 

2) uso pelo Município das áreas vazias da União 

Pela concessão da posse dos imóveis da União 
ao Município, o Executivo teve que assumir a 

Imóvel sem construção não signifi ca 
imóvel sem dono 

obrigação de manter vazias as áreas até então de-
socupadas e também a obrigação de adotar medi-
das repressivas às eventuais ocupações irregula-
res, com a emissão de notifi cações extrajudiciais, 
demolição de construções novas, com apoio da 
Polícia Militar e envio à Advocacia Geral da União, 
as informações necessárias à propositura da ação 
judicial para reaver o imóvel.

Imóvel sem construção não signifi ca imóvel 
sem dono.

Em caso de dúvida em relação à propriedade 
do imóvel, consulte o setor de cadastro imobiliário 

do Município ou o Cartório de Registro de Imóveis.

Inscrições abertas! 

Vestibulinho 
2º semestre 

de 2020 
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EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município é uma publicação oficial 

da Prefeitura do Município de Casa Branca e da Câmara Mu-
nicipal de Casa Branca

Jornalista Responsável:
Andréa Brock - MTB 26.526

Priscila Forgione - Assistente - MTB 44.471
Tiragem: 1.500 exemplares                Distribuição Gratuita

Secretaria Geral/ 2020

PROJETO DE LEI 10/20, Autoria dos vereadores Marcelo 
Galante Lopes da Cunha e Rubens Antonio Scapin

LEI no. 3.660 de 13 de julho de 2020.
 

INSTITUI O DIA DO CAVALEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Casa Branca aprova e o Prefei-
to Municipal sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituído no município de Casa Branca o 
“Dia do Cavaleiro”, a ser comemorado anualmente no dia 15 
de setembro, o qual deverá constar no calendário oficial de 
eventos do município. 

Art. 2°. O comportamento dos cavaleiros deve seguir o 
Código de Postura que:

a) Respeite o limite dos animais, usando corretamen-
te os arreamentos e ferraduras adequados para o bem do 
animal;

b) Cuide e trate com carinho e amor;
c) Repudiar qualquer tipo de maus tratos, em qual-

quer tipo de animal, ainda mais nos cavalos que fazem parte 
da cultura e no dia a dia;

d) Quando parar com seus animais em qualquer lugar 
por mais tempo e tiver que deixá-los amarrados, procurar 

Secretaria Geral/ 2020

LEI no. 3.662 de 13 de julho de 2020.

DISPÕE SOBRE A ALIENAÇÃO DE 2 (DOIS) LOTES DE 
TERRAS SITUADAS NO DISTRITO INDUSITRIAL I, COMERCIAL 
E RESIDENCIAL, DE PROPRIEDADE DE CASA BRANCA.

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

Art. 1º -  Fica o Chefe do Executivo autorizado a alienar 
por venda, mediante concorrência pública, por preço não in-
ferior ao da respectiva avaliação em apenso, 02 (dois) lotes de 
terrenos integrantes do patrimônio público municipal, con-
forme descrição e caracterização a seguir:

a) 01 (um) lote de terreno Quadra D - Lote 10 - Matrícula 
nº 17.397 com área de 969,10 m² localizado no Distrito Indus-
trial Comercial e Residencial “Adalberto Geraldo da Silva Mon-
teiro no valor de R$ 93.033,60 conforme laudo de avaliação.

b) 01 (um) lote de terreno Quadra D - Lote 11 - Matrícula 
nº 17.398 com área de 1.000 m² localizado no Distrito Indus-
trial Comercial e Residencial “Adalberto Geraldo da Silva Mon-
teiro” no valor de R$ 80.000,00 conforme laudo de avaliação.

 P O R T A R I A   Nº.6.695

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASA BRANCA, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO E GOZO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ART. 81, ITEM   VIII 
DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.

RESOLVE designar ELIANE CIRQUEIRA DA SILVA No.  CRC/
SP 257898/O-9, Contador da Prefeitura Municipal e JOSÉ MENE-
ZELLO NETO, CREA no. 060065115-6, Diretor do Departamento 
de Obras Públicas, para respectivamente, exercer a partir desta 
data as funções de GESTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO dos Con-
vênios já firmados e os a serem firmados com a Secretaria de 
Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo.

Registre      -      se      e      Publique      -      se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 16 de julho de 2020.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 2º - Os lotes de terrenos ou módulos industriais 
serão alienados aos seus interessados por venda, permuta de 
bens imóveis, doação, comodato ou locação, somente com 
autorização legislativa específica, prévia avaliação e licitação, 
nos termos da Lei nº 8.666/93.

Art. 3º - Para a venda dos Lotes referidos no Artigo 1º a 
Comissão do Distrito Industrial, constituída pela Portaria nº 
6.532 de 06 de junho de 2.019, avaliará os lotes referidos nas 
matrículas acima descrita.

Art. 4º - A alienação, objeto desta Lei, será realizada de 
acordo com a seção VI, das Alienações, Capítulo I, das Dispo-
sições Gerais, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993.

Art. 5º -  A venda dos lotes estipulada no Art. 1º desta 
Lei será regida e regulamentada, pelas Leis Municipais:  nº 
1.367 de 17/12/87, nº  1.498 de 17/01/90, nº 1.614 de 02/01/91, 
nº 1.629 de 17/04/91, nº 1.683 de 30/07/91, nº 1.758 de 
06/12/91, nº 1.935 de 22/03/93, nº 2.409 de 09/06/00, nº 2.914 
de 17/07/08, nº 3.336 de 08/08/16 e nº 3.524 de 10/05/18.

§1º - Para a participação efetiva no certame, os inte-
ressados deverão apresentar toda documentação exigida no 
Edital de Concorrência.

§ 2º -  O comprador obriga-se a cumprir as obrigações 
legais específicas que regem a matéria que constarão expres-
samente na Escritura Pública Provisória de Compra e Venda a 
ser lavrada em momento oportuno.

§ 3º - Todos os prazos previstos na Legislação Muni-
cipal, bem como: investimentos físicos no prazo de vinte e 
quatro (24) meses, funcionamento ininterrupto pelo prazo de 
cinco (05) anos, poderão ser prorrogados por motivo de força 
de maior por iniciativa do Poder Executivo, ouvido e autoriza-
do pelo Poder Legislativo.

§ 4º -  O comprador obriga-se a cumprir as normas es-
tabelecidas pela CETESB (Companhia de Tecnologia e Sanea-

mento Ambiental) para o Distrito Industrial e Residencial de 
Casa Branca, além de obter todas as licenças e alvarás para 
realização de referida edificação.

Art. 6º - A inobservância a qualquer dos dispositivos 
previstos na Legislação Municipal tornará nula a presente 
alienação, revertendo o imóvel ao patrimônio municipal com 
todas as benfeitorias existentes, sem direito a qualquer reten-
ção ou indenização pelo comprador.

Art. 7º - Fica o Poder Executivo, após a aprovação desta 
Lei, a alienação de lote do Distrito Industrial realizar prévia 
Licitação na modalidade Concorrência Pública atendendo à 
disposição no Art. 17 da Lei Federal nº 8.666/93 ao consigna-
do no Art.101 da Lei Orgânica do Município.

Art. 8º - Os valores oriundos da alienação dos lotes 
de que se trata esta lei serão utilizados especificamente em 
despesas de capital, com rubrica própria a ser criada, para o 
incentivo de indústrias a se instalarem em nosso município, 
melhorias na infraestrutura dos Distritos Industriais 01 e 02 a 
pavimentação asfáltica na malha viária da cidade, como prevê 
o Artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.                   

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 13 de junho 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

local com sombra e oferecer água;
e) Quando estiver passeando ou trabalhando com ani-

mal pelas ruas da cidade, procurar não tumultuar o trânsito, 
dando passagem aos outros de maneira educada;

f) Conduzindo charretes, carroças ou troles, devem 
sempre se preocupar com o excesso de peso, balanceando-o 
para não sobrecarregar e nem ferir o animal;

g) Respeitar o meio ambiente e a natureza, não jogan-
do lixo, sacolas, latinhas e qualquer outro tipo de objeto pe-
las ruas, calçadas e outros;

h) Denunciar maus tratos contra animais de qualquer 
espécie, conforme a Lei Federal 9.605, artigo 32 (lei de cri-
mes ambientais).

Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições contrárias. 

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 13 de junho 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
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Secretaria Geral/ 2020
PROJETO DE LEI 15/20, Autoria do vereador 

Marcelo Galante Lopes da Cunha 

LEI no. 3.661 de 13 de julho de 2020.
 
INSTITUI O DIA DO MOTOCICLISTA 

EM CASA BRANCA – SP, A SER COMEMORA-
DO ANUALMENTE EM 27 DE JULHO. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

REABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2020

PROCESSO nº 265/2020

Objeto:Registro de Preços para aqui-
sição de Equipamentos, materiais diversos 
e afins para o Departamento Municipal de 
Administração, Promoção Social, Educação 
e Saúde.

Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 

Art. 1º. Fica instituído o Dia do Mo-
tociclista na cidade de Casa Branca, a ser 
comemorado anualmente em 27 de julho.

Art. 2°. A Prefeitura Municipal incum-
bir-se-á de acrescentar a data no seu calen-
dário comemorativo anual. 

Art. 3°. Revogadas as disposições con-
trárias, esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 13 de 
junho 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

até às 08:50 horas do dia 30/07/2020. Local 
Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina 
com Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo. 

Abertura: A abertura dos envelopes 
ocorrerá no mesmo dia indicado às 09 hs. 
Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Es-
quina com Rua Altino Arantes, Setor de Li-
citações. 

Retirada do Edital pelo email: licita-
cao@casabranca.sp.gov.br ou na Praça Ba-
rão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua 
Altino Arantes, Setor de Protocolo.

Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720. 

Casa Branca, 16.07.2020

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

ABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020

 PROCESSO nº 357/2020

Objeto:Contratação de empresa para 
prestação de serviços de manutenção pre-
ventiva e corretiva nos equipamentos 
odontológicos na rede municipal de saúde.

Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

ABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2020

PROCESSO nº 394/2020

Objeto:para Registro de Preços para 
aquisição de insulinas para atendimento de 
Demanda Judicial.

Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 
até às 08:50 horas do dia 29/07/2020. Local 

até às 08:50 horas do dia 28/07/2020. Local 
Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina 
com Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo. 

Abertura: A abertura dos envelopes 
ocorrerá no mesmo dia indicado às 09 hs. 
Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Es-
quina com Rua Altino Arantes, Setor de Li-
citações. 

Retirada do Edital pelo email: licita-
cao@casabranca.sp.gov.br ou na Praça Ba-
rão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua 
Altino Arantes, Setor de Protocolo.

Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720. 

Casa Branca, 15.07.2020

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina 
com Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo. 

Abertura: A abertura dos envelopes 
ocorrerá no mesmo dia indicado às 09 hs. 
Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Es-
quina com Rua Altino Arantes, Setor de Li-
citações. 

Retirada do Edital pelo email: licita-
cao@casabranca.sp.gov.br ou na Praça Ba-
rão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua 
Altino Arantes, Setor de Protocolo.

Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720. 

Casa Branca, 15.07.2020

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal
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Secretaria Geral
DECRETO Nº 2.705 de 08 de julho 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 confe-
ridas por lei, em conformidade com o artigo 42, da Lei nº 
4.320/64, e em cumprimento aos incisos II e V do art. 9º da 
Lei Municipal 3.629/2019,

R E S O L V E :

Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) na 
dotação do orçamento 02.16.10.301.0017.1.018.449052/101 
– Equipamento e Mat. Permanente.

Artigo 2º - O crédito adicional aberto no artigo 1º terá 
como fonte de recurso o proveniente da previsão do excesso 
de arrecadação da Emenda Parlamentar nº 20205916151 – 
Dep. Major Meca. 

Artigo 3º - Fica aberto crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) na seguinte 
dotação do orçamento 02.16.10.301.0017.1.018.449052/10
2 – Equipamento e Mat. Permanente.

Artigo 4º - O crédito adicional aberto no artigo 3º terá 
como fonte de recurso o proveniente da anulação parcial da 
dotação 02.16.10.301.0012.2.018.335043/96 Subvenções So-
ciais.

Artigo 5º - Fica aberto crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 31.000,00 (trinta e hum mil reais) na seguinte 
dotação do orçamento 02.17.08.244.0019.2.027.339039/138 
– Out. Serv Terc – PJ.

Artigo 6º - O crédito adicional aberto no artigo 5º terá 
como fonte de recurso o proveniente da anulação parcial da 
dotação 02.17.08.244.0019.1.019.449052/124 – Equipamen-
to e Mat. Permanente.

Artigo 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação.

                                                                                                    
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 08 de julho 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
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Secretaria Geral
DECRETO Nº 2.706 de 08 de julho 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 confe-
ridas por lei, em conformidade com o artigo 42, da Lei nº 
4.320/64, e em cumprimento aos incisos II e V do art. 9º da 
Lei Municipal 3.629/2019,

R E S O L V E :

Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) na dotação do 
orçamento 02.16.10.301.0017.2.024.339030/188 – Material 
de Consumo - código de aplicação 312 – Recursos para Com-
bate ao Coronavírus.

Artigo 2º - O crédito adicional aberto no artigo 1º 
terá como fonte de recurso o proveniente no valor de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais) do excesso de arrecadação da 
rubrica 1.7.2.8.99.11.00/85 – Outras Transf. Estado – Princi-
pal Covid 19.

Artigo 3º - O crédito adicional aberto no artigo 1º 
terá como fonte de recurso o proveniente da anulação par-
cial no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) da dotação 
02.16.10.301.0017.2.024. 319016/196 – Outras Despesas Va-
riáveis – Pessoal Civil – Covid 19 – Recurso Tesouro.

Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação.                                                                                                                            

           
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 08 de julho 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
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NORMATIZAÇÃO DE PENALIDADES 

RESOLUÇÃO Nº 006/2020

NORMATIZAÇÃO DE PENALIDADES

RESOLUÇÃO N° 006/2020

Dispõe sobre as penalidades aplicáveis à Concessionária 
prestadora de serviços de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário no 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. 53º 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:

Art. 1º Esta Resolução determina as penalidades aplicáveis 
à Concessionária prestadora de serviços públicos de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário, define as hipóteses de aplicação 
e dá outras providências.

Parágrafo único. As penalidades previstas nesta Resolução 
serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções administrativas 
específicas, definidas no contrato de concessão, seus anexos e na 
legislação vigente, incluindo normas editadas ou homologadas 
pela Agência Reguladora, desde que não impliquem mais de uma 
sanção para uma mesma infração.

CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES

Art. 2º Para efeito de interpretação desta Resolução, enten-
de-se por:

I – contrato: instrumento pelo qual o titular dos serviços 
delega a prestação dos serviços de abastecimento de água e de es-
gotamento sanitário à Concessionária prestadora de serviço.

II – determinação: a obrigação que deverá ser cumprida 
pelo prestador de serviços, quando a simples cessação da não-con-
formidade não for suficiente para restabelecer a situação de nor-
malidade, exigindo ação adicional do prestador de serviços para a 
regularização;

III - constatação: fato ou situação verificada pela fiscaliza-
ção. Pode haver a constatação de um serviço adequado, inclusive 
como ponto notável da unidade, como também a constatação de 
uma não conformidade.

IV – economia: moradias, apartamentos, unidades comer-
ciais, salas de escritório, órgãos públicos e similares, existentes 
numa determinada edificação, que são atendidos pelos serviços de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário;

V - não conformidade: refere-se a um procedimento ou fato, 
proveniente de ações do Prestador de Serviços, que se encontra em 
desacordo com os dispositivos legais que regulamentam a Conces-
são, podendo estar também em desobediência às normas técnicas, 
aos procedimentos e às instruções, que são adotados como boas 
práticas pelo Setor e pelo próprio Prestador de Serviços, exigindo 
uma ação para regularização dentro do prazo fixado pela agência 
reguladora. As não conformidades dão origem a uma recomenda-
ção ou a uma determinação.

VI - recomendação: corresponde a uma ação corretiva ou 
procedimento cujo atendimento pelo Prestador de Serviços é dese-
jável, do ponto de vista de melhorias quanto às condições de aten-
dimento técnico ou de segurança de instalações e pessoas, e que 
resguardará eventuais responsabilidades decorrentes de possível 
inadequação técnica/funcional.

VII – sistema de abastecimento de água (SAA): conjunto de 
instalações e equipamentos utilizados nas atividades de captação, 
elevação, adução, tratamento, reservação e distribuição de água 
potável;

VIII – sistema de esgotamento sanitário (SES): conjunto 
de instalações e equipamentos utilizados nas atividades de cole-
ta, transporte, tratamento e disposição final adequado dos esgotos 
sanitários;

IX – serviço adequado: é o que satisfaz as condições de re-
gularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, gene-
ralidade, cortesia no atendimento e modicidade das tarifas;

X – unidade usuária: economia ou conjunto de economias 
atendidos através de uma única ligação de água e/ou de esgoto.

XI – fundamentação legal: atos normativos que regem e 
fundamentam a aplicação das penalidades previstas nesta resolu-
ção, conforme anexo I.

CAPÍTULO II
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Seção I
Das Penalidades

Art. 3º As infrações às disposições desta Resolução, bem 
como às normas legais, regulamentares e contratuais aplicáveis 
sujeitarão o infrator, conforme a sua natureza, às penalidades de:

I – advertência;
II – multa;
III – embargo de obra e/ou interdição de instalação; 
IV – intervenção administrativa; e
V – caducidade ou rescisão contratual.
Parágrafo único. Os procedimentos de fiscalização e de apli-

cação de penalidades serão disciplinados no manual de fiscalização 
da prestação de serviço de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário – MFS01.

Art. 4º Constitui infração a inobservância de qualquer pre-
ceito desta Resolução e das normas legais, regulamentares e con-
tratuais aplicáveis, ficando o infrator sujeito às penalidades nelas 
previstas.

Seção II
Da Advertência

Art. 5º A pena de advertência poderá ser imposta pela Agên-
cia Reguladora relativamente às infrações classificadas nos Grupos 
1 e 2, constantes nos artigos 15 e 16, desde que não exista sanção 
anterior, de mesma natureza, nos últimos 2 (dois) anos.

Parágrafo único. Na aplicação da penalidade de advertência 
será estabelecido prazo para que o prestador de serviços proceda à 
adequação do serviço prestado ou da obra executada aos parâme-
tros definidos no contrato de delegação.

Seção III
Das Multas

Art. 6º As infrações punidas com multa classificam-se, nos 
quatro grupos, de acordo com a sua gravidade:

I – Grupo 1: infração de natureza leve;
II – Grupo 2: infração de natureza média; 
III – Grupo 3: infração de natureza alta;
IV – Grupo 4: infração de natureza altíssima.
Art. 7º Na hipótese de descumprimento da penalidade de 

advertência, quer pela inobservância dos prazos fixados para a 
regularização das não conformidades, quer pela reincidência, será 
aplicada multa correspondente à classificação da infração.

Parágrafo único. Considera-se reincidência a prática de in-
fração tipificada no mesmo dispositivo regulamentar em que haja 
sido advertida anteriormente, no prazo de 2 (dois) anos.

Art. 8º Considerando a abrangência da infração, os danos 
dela resultantes para o serviço e para o usuário, a vantagem auferi-
da pelo prestador de serviços e a existência de sanção anterior nos 
últimos 2 (dois) anos, as infrações também serão classificadas em 
Níveis, de A a C.

§ 1º Constitui infração do Nível A, não acarretando acrésci-
mo no valor correspondente ao definido pelo grupo em que a in-
fração foi enquadrada, quando decorrer de culpa do prestador de 
serviços.

§ 2º Constitui infração do Nível B, acarretando acréscimo 
de 50% (cinquenta por cento) no valor correspondente ao defini-
do pelo grupo em que a infração foi enquadrada, quando houver 
aplicação anterior de penalidade de multa por infração da mesma 
natureza nos últimos 2 (dois) anos.

§ 3º Constitui infração do Nível C, acarretando acréscimo de 

100% (cem por cento) no valor correspondente ao definido pelo 
grupo em que a infração foi enquadrada, quando, apresente um ou 
mais dos seguintes fatores:

I – ter o prestador de serviços agido de má-fé;
II – decorrer da infração benefício direto ou indireto para o 

prestador de serviços;
III – ser significativo o número de usuários atingidos;
IV – decorrer da infração danos à saúde pública ou ao meio 

ambiente;
V – decorrer da infração riscos à saúde ou à segurança de 

usuários ou de terceiros, em caráter prolongado, independente-
mente do número de pessoas atingidas.

§ 4º Para os efeitos do parágrafo anterior, considera-se má-
-fé:

I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de leis, 
regulamentos, contratos, termos e atos aplicáveis ou fatos incon-
troversos;

II – impor resistência injustificada ao andamento do proces-
so, à fiscalização ou à decisão da Agência Reguladora;

III – agir de modo imprudente;
IV – interpor recurso ou pedido de reconsideração manifes-

tadamente protelatório.
Art. 9º A critério da Agência Reguladora, os acréscimos re-

sultantes dos Níveis B e C poderão ser afastadas quando se verificar 
o esforço do prestador de serviços para corrigir a irregularidade e 
minimizar os danos dela decorrentes.

Art. 10. Os valores das multas, quando não previstas em nor-
mas legais ou contratuais, serão definidas em resolução específica 
editada pela Agência Reguladora, que contemplará inclusive, os 
critérios de atualização, quando necessário.

Seção IV
Do Embargo de Obras e da Interdição de Instalações

Art. 11. A Agência Reguladora poderá propor às autoridades 
competentes o embargo de obras e/ou a interdição das instalações 
que ponham em risco a integridade física ou patrimonial de tercei-
ros, sem prejuízo de outras penalidades.

Parágrafo único. Na hipótese da aplicação das penalidades 
de embargo de obras ou de interdição de instalações, o recurso será 
recebido sem o efeito suspensivo.

Seção V
Da Intervenção Administrativa

Art. 12. A Agência Reguladora poderá propor ao Poder Con-
cedente a intervenção administrativa, em caso de:

I – prestação de serviços em desacordo com as condições 
estabelecidas no Contrato de Concessão ou de Programa e demais 
normas reguladoras do setor;

II – desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de gestão 
que coloque em risco a continuidade dos serviços;

III – verificação de reiteradas infrações a normas contratu-
ais, regulamentares e legais pertinentes, não regularizadas após 
determinação da Agência Reguladora; e

IV – pedido de recuperação judicial.
§ 1º Declarada a intervenção pelo Poder Concedente, a Agên-

cia Reguladora instaurará, no prazo de 90 (noventa) dias, procedi-
mento administrativo para comprovar as causas determinantes da 
medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla 
defesa, devendo o mesmo ser concluído no prazo de até 180 (cento 
e oitenta) dias, sob pena de considerar-se inválida a intervenção.

§ 2º Para os atos de alienação e disposição do patrimônio do 
prestador de serviços, o interventor necessitará de prévia autoriza-
ção da Superintendência da Agência Reguladora.

§ 3º O interventor prestará contas à Agência Reguladora e 
responderá pelos atos praticados durante a sua gestão.

Seção VI
Da Caducidade da Concessão 

Art. 13. A Agência Reguladora poderá propor ao Poder Con-
cedente, ao seu critério, e de forma fundamentada, a caducidade da 
delegação quando o prestador de serviços:

I – prestar os serviços de forma inadequada ou ineficiente, 
tendo por base, as normas, critérios, indicadores e parâmetros de-
finidores da qualidade do serviço;

II – paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas 
as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior;

III – perder a condição econômica, técnica ou operacional 
para manter a adequada prestação do serviço concedido;

IV – não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos 
devidos prazos;
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V – não atender a intimação da Agência Reguladora no sen-
tido de regularizar a prestação do serviço; e

VI – for condenado em sentença transitada em julgado por 
sonegação de tributos, inclusive contribuições sociais.

Art. 14. A aplicação da penalidade de caducidade da conces-
são é de competência do Poder Concedente, que poderá promovê-la 
por sua iniciativa ou mediante recomendação da Agência Regula-
dora.

§ 1° Nos casos em que o Poder Concedente entender, por sua 
iniciativa, pela caducidade da concessão, deverá ouvir previamente 
a Agência Reguladora, cuja manifestação, neste caso, terá natureza 
vinculante.

§ 2º Na hipótese de inobservância da penalidade de adver-
tência em que fique caracterizada grave ou reiterada inexecução 
total ou parcial do contrato de concessão, ou na hipótese de ino-
bservância da penalidade de multa, a Agência Reguladora deverá 
recomendar ao Poder Concedente a declaração de caducidade da 
concessão.

§ 3º No caso do parágrafo anterior, a decisão do Poder Con-
cedente sobre a declaração de caducidade da concessão não está 
vinculada à recomendação da Agência Reguladora.

§ 4º A declaração da caducidade da concessão deverá ser 
precedida da verificação da inadimplência do prestador de serviços 
em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa.

§ 5º Não será instaurado processo administrativo de inadim-
plência antes de comunicados ao prestador de serviços, detalha-
damente, os descumprimentos contratuais referidos no artigo 13, 
dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e transgressões aponta-
das e para o enquadramento, nos termos contratuais.

§ 6º Instaurado o processo administrativo e comprovada a 
inadimplência, a caducidade será declarada por decreto do Poder 
Concedente, independentemente de indenização prévia, calculada 
no decurso do processo.

§ 7º Caso o Poder Concedente não entenda pela declaração 
da caducidade, a Agência Reguladora deverá aplicar a penalidade 
de multa correspondente ao Grupo da infração, de acordo com esta 
Resolução.

Seção VII
Das Infrações

Art. 15. É infração do Grupo 1, sujeita à penalidade de ad-
vertência ou multa, o descumprimento das seguintes obrigações:

I – identificar as instalações pertencentes aos sistemas de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, e escritório de 
atendimento ao usuário, inclusive quanto ao horário de funciona-
mento;

II – prover as áreas de risco das instalações de sinalizado-
res e avisos de advertência de forma adequada à visualização de 
terceiros;

III – manter à disposição do usuário, em locais acessíveis e 
visíveis, no escritório de atendimento ao usuário:

a) a legislação aplicável;
b) um meio para manifestação de reclamações;
c) as normas e padrões do prestador de serviços;
d) a tabela com as tarifas vigentes;
e) a tabela com os serviços cobráveis e prazo para sua exe-

cução;
f) resoluções da Agência Reguladora;
IV – manter organizado e atualizado o cadastro relativo a 

cada unidade usuária, com informações que permitam a identifica-
ção do usuário, sua localização, os valores faturados e o histórico 
de consumo dos últimos 5 (cinco) anos, bem como quaisquer outros 
dados exigidos por lei, contrato ou regulamento dos serviços;

V – manter organizado, atualizado e acessível à Agência Re-
guladora o cadastro relativo a cada unidade operacional, com infor-
mações que permitam a identificação da variação de parâmetros ou 
indicadores de gestão econômico-financeiros, da quantidade e da 
qualidade da água captada, tratada, aduzida, reservada, distribuída 
e faturada para abastecimento de água e do esgoto coletado, recal-
cado, tratado e lançado no meio ambiente, bem como suas localiza-
ções, seus equipamentos, sua data de paralisação ou desativação e 
quaisquer outros dados exigidos por lei, contrato ou regulamento 
dos serviços;

VI – manter atualizado junto a Agência Reguladora e ao Po-
der Concedente o(s) nome(s) do(s) representante(s) legal(is) e o en-
dereço completo, inclusive as respectivas formas de comunicação 
que possibilitem fácil acesso ao prestador de serviços;

VII – manter normas e instruções de operação atualizadas 
nas instalações e/ou centros de operações de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário;

VIII – manter registro atualizado do funcionamento das ins-
talações e das ocorrências nos sistemas de abastecimento de água 

e de esgotamento sanitário, conforme critérios definidos na legis-
lação aplicável;

IX – operar e manter as instalações dos sistemas de abaste-
cimento de água e de esgotamento sanitário sempre com desenhos, 
plantas, especificações e/ou manuais de equipamentos devidamen-
te atualizados;

X – atender as solicitações de serviços nos prazos e condi-
ções estabelecidas na legislação e/ou no contrato, incluindo-se nes-
tes prazos os negociados entre o prestador de serviços e o usuário;

XI – cumprir as normas relacionadas ao aviso prévio para a 
suspensão ou interrupção programada do fornecimento de água;

XII – entregar a fatura ao usuário, na forma e nos prazos 
estabelecidos na legislação aplicável;

XIII – constar na fatura todas as informações exigidas na 
legislação aplicável;

XIV – enviar à Agência Reguladora, na forma e nos prazos 
estabelecidos ou quando solicitadas pela fiscalização, informações 
empresariais relativas à composição acionária da empresa e de seus 
acionistas, em todos os níveis, e as relações contratuais mantidas 
entre a empresa, seus acionistas e empresas controladas, coligadas 
ou vinculadas;

XV – dispor de pessoal técnico, próprio ou de terceiros, le-
galmente habilitado e devidamente capacitado, para a operação e 
manutenção das instalações de abastecimento de água e de esgota-
mento sanitário, comprovado através de documento hábil;

XVI – prestar serviços de atendimento comercial somente 
através de pessoal com a correta identificação e o devido treina-
mento e capacitação, comprovado através de documento hábil;

XVII – realizar periodicamente o treinamento ou capacitação 
do pessoal técnico e de atendimento comercial, de acordo com as 
exigências da legislação aplicável;

XVIII – utilizar material, equipamento, instalação, quadro de 
pessoal e método operativo, em condições satisfatórias e quantida-
de suficiente, de forma a garantir a prestação de serviço adequado 
ao usuário;

XIX – manter as instalações do sistema de abastecimento 
de água e de esgotamento sanitário em bom estado de limpeza e 
organização;

XX – executar as obras de reparação do pavimento das vias 
públicas e dos passeios, reinstalar o mobiliário urbano e a sinali-
zação viária horizontal e vertical, conforme as diretrizes, especi-
ficações técnicas e prazos estabelecidos pela legislação aplicável, 
resoluções ou contrato;

XXI – prestar informações quando solicitadas pelos usuários 
ou conforme determinado pela legislação aplicável, resoluções ou 
contrato;

XXII – implementar ações constantes do plano de redução 
de perdas físicas e comerciais.

Art. 16. É infração do Grupo 2, sujeita à penalidade de ad-
vertência ou multa, o descumprimento das seguintes obrigações:

I – comunicar previamente ao usuário do corte do abasteci-
mento de água e da coleta de esgoto dentro dos prazos preestabe-
lecidos, com exposição de motivos;

II – comunicar previamente à Agência Reguladora a suspen-
são e/ou a interrupção do abastecimento de água, ao usuário que 
preste serviço público ou essencial à população;

III – comunicar imediatamente à Agência Reguladora e aos 
órgãos competentes situações de emergências que possam resultar 
na interrupção de prestação dos serviços ou causem transtornos à 
população;

IV – disponibilizar ao usuário estrutura adequada, que lhes 
possibilite fácil acesso à empresa para o atendimento das suas so-
licitações e reclamações;

V – responder às reclamações do usuário, na forma e nos 
prazos estabelecidos;

VI – efetuar a suspensão e a religação do abastecimento de 
água nas economias, de acordo com os casos e prazos definidos na 
legislação aplicável;

VII – não suspender a prestação dos serviços, enquanto a 
reclamação do usuário, comunicada ao prestador de serviços, es-
tiverem sendo objeto de análise por parte da Agência Reguladora, 
salvo por razões diversas do objeto da reclamação pendente;

VIII – encaminhar à Agência Reguladora as informações ne-
cessárias à elaboração dos indicadores utilizados para a apuração 
da qualidade dos serviços de abastecimento de água e esgotamen-
to sanitário, na forma e nos prazos estabelecidos nos dispositivos 
legais aplicáveis;

IX – cumprir obrigações da legislação aplicável ou contra-
tual de manter registro atualizado das reclamações e solicitações 
dos usuários, com anotação da data, horário e motivo, bem como 
informando-lhe, no prazo estabelecido, as providências adotadas;

X – fornecer protocolo numerado do atendimento ao usuário 
contendo a data e o motivo da reclamação e/ou da solicitação, o 

nome do atendente e o nome do usuário;
XI – efetuar nas instalações do sistema de abastecimento 

de água e de esgotamento sanitário, nos prazos estabelecidos, re-
paros, melhoramentos, substituições e modificações, consideradas 
de caráter urgente;

XII – realizar a medição do consumo de água tratada, a esti-
mativa do volume de esgoto coletado e o faturamento em confor-
midade com as disposições legais aplicáveis;

XIII – comunicar, imediatamente, aos órgãos competentes, a 
descoberta de materiais ou objetos estranhos às obras, que possam 
ser de interesse geológico ou arqueológico;

XIV – cumprir as normas técnicas e os procedimentos es-
tabelecidos para a implantação ou operação das instalações dos 
sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário;

XV – instalar equipamentos de medição de água nas unida-
des usuárias, salvo nos casos específicos previstos em lei, regula-
mento ou contrato;

XVI – apurar e registrar, separadamente, os investimentos, 
as receitas, as despesas e os custos de todas as etapas dos serviços 
de abastecimento de água e de esgotamento sanitário;

XVII – operar os sistemas de abastecimento de água com a 
instalação de macromedição adequada;

XVIII – manter a pressão nas redes de distribuição de água 
potável dentro dos limites e condições estabelecidas nas normas 
vigentes;

XIX – realizar, mantendo o devido registro, a limpeza perió-
dica dos reservatórios de acumulação e distribuição, de acordo com 
a legislação aplicável;

XX – obter no prazo adequado, junto às autoridades compe-
tentes, as licenças, inclusive as ambientais, necessárias à execução 
de obras ou de serviços de abastecimento de água e de esgotamen-
to sanitário, bem como não arcar com os custos respectivos.

Art. 17. É infração do Grupo 3, sujeita à penalidade de multa, 
o descumprimento das seguintes obrigações:

I – restituir ao usuário os valores recebidos indevidamente, 
nos prazos estabelecidos na legislação aplicável ou no contrato;

II – ressarcir os danos causados ao usuário em função do 
serviço prestado;

III – cumprir as normas de gestão dos mananciais de abaste-
cimento e das respectivas áreas de proteção;

IV – dispor adequadamente a água e os resíduos resultantes 
da limpeza das unidades da Estação de Tratamento de Água (ETA) 
e dos reservatórios;

V – remeter à Agência Reguladora, na forma e nos prazos es-
tabelecidos, as informações e os documentos solicitados, inclusive 
quanto aos procedimentos de Ouvidoria e aos de reajuste e revisão 
tarifários;9

VI – encaminhar à Agência Reguladora, na forma e nos pra-
zos estabelecidos, informações contábeis, econômicas e financeiras 
definidas nas disposições legais, regulamentares e contratuais;

VII – cumprir as disposições legais ou contratuais relativas 
aos níveis de qualidade, continuidade, regularidade e universali-
zação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sa-
nitário;

VIII – implementar, na forma e nos prazos previstos, as me-
tas definidas e aprovadas nos Planos de Saneamento editados pelo 
Poder Concedente e no contrato de concessão ou plano de negócio;

IX – realizar as obras essenciais à prestação de serviço ade-
quado;

X – realizar a contabilidade regulatória sempre em confor-
midade com as normas, procedimentos e instruções aplicáveis ao 
setor de saneamento básico;

XI – manter registro, controle e inventário físico dos bens e 
instalações relacionados à atividade desenvolvida e zelar pela sua 
integridade, inclusive aqueles de propriedade do Poder Conceden-
te, em regime especial de uso;

XII – facilitar à fiscalização da Agência Reguladora o acesso 
às instalações, bem como a documentos e quaisquer outras fontes 
de informação pertinentes ao objeto da fiscalização;

XIII – cumprir os prazos estabelecidos nos atos de outorga 
de concessões, permissões ou autorizações de implantação de ins-
talações de produção e distribuição de água e coleta, transporte e 
tratamento de esgotos;

XIV – operar e manter as instalações de água e esgoto e os 
respectivos equipamentos de forma adequada e em bom estado de 
conservação, manutenção e segurança, em face dos requisitos téc-
nicos, contratuais e legais aplicáveis;

XV – atender aos requisitos de qualidade dos efluentes das 
Estações de Tratamento de Esgoto, conforme os padrões estabele-
cidos na legislação vigente;

XVI – instalar telefone gratuito para atendimento das solici-
tações de seus serviços;

XVII – instalar telefone gratuito para o serviço de ouvidoria 
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do prestador de serviços;

XVIII – comunicar à Agência Reguladora, nos casos exigidos 
pela regulamentação e/ou pelo contrato, projetos de obras e ins-
talações do sistema de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário e suas eventuais modificações, assim como proceder à 
sua execução em conformidade com o projeto aprovado e com os 
prazos estabelecidos;

XIX – efetuar cessão ou transferência de bens vinculados ao 
serviço, a qualquer título, bem como dar em garantia estes bens, 
sem a prévia autorização da Agência Reguladora e do Poder Con-
cedente;

XX – comunicar de imediato à Agência Reguladora e às au-
toridades competentes sanitárias, de meio ambiente e gestão de 
recursos hídricos acidentes de contaminação que afetem o forneci-
mento de água bruta;

XXI – comunicar de forma imediata aos usuários e à Agên-
cia Reguladora qualquer anormalidade no padrão de qualidade da 
água potável que possa colocar em risco a saúde da população;

XXII – fornecer água, por meio do sistema de abastecimen-
to, dentro dos padrões de potabilidade estabelecidos em legislação 
específica do Ministério da Saúde;

XXIII – conservar documentação de interesse da Agência Re-
guladora por 5 (cinco) anos ou mais, conforme exigências fixadas 
nas normas regulamentares;

XXIV – efetuar o pagamento no respectivo vencimento, de 
qualquer das obrigações relativas às parcelas mensais do repasse 
de regulação à Agência Reguladora;

XXV – elaborar planos de emergência e contingência confor-
me as disposições legais, regulamentares e contratuais;

XXVI – realizar auditoria e certificação de investimentos 
sempre em conformidade com as normas, procedimentos e instru-
ções aplicáveis ao setor de saneamento básico.

Art. 18. É infração do Grupo 4, sujeita à penalidade de multa, 
o descumprimento das seguintes obrigações:

I – encaminhar à Agência Reguladora, nos prazos estabele-
cidos e segundo instruções específicas, dados estatísticos sobre a 
produção, comercialização e consumo próprio de água;

II – informar à Agência Reguladora, no prazo fixado, as ocor-
rências de paralisações no sistema de abastecimento de água com 
duração superior a 8 (oito) horas, contendo o motivo da paralisa-
ção, a localidade, a população atingida e as providências tomadas 
para solução do problema;

III – apresentar à Agência Reguladora, para análise e apro-
vação, todos os procedimentos, operacionais e comerciais, que alte-
rem a forma ou a qualidade da prestação dos serviços de abasteci-
mento de água e esgotamento sanitário, antes de implementá-los;

IV – estabelecer medidas e procedimentos de racionamento 
e racionalização no abastecimento de água sempre com prévia au-
torização a Agência Reguladora;

V – cobrar do usuário o pagamento das tarifas de água e 
esgoto, e demais serviços a serem prestados, conforme critérios e 
valores estabelecidos na legislação aplicável;

VI – discriminar economias da mesma classificação quanto 
à cobrança de qualquer natureza ou quando da comercialização de 
água;

VII – implementar as medidas objetivando o incremento da 
eficiência dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário, como estipulado contratualmente;

VIII – fornecer sempre informação idônea à Agência Regula-
dora, ao Poder Concedente e/ou ao usuário;

IX – cumprir sempre qualquer determinação da Agência Re-
guladora não prevista nesta Resolução, na forma e no prazo esta-
belecido;

X – implantar o serviço de ouvidoria do prestador de ser-
viços;

XI – praticar valores de tarifas respeitando os limites fixados 
para os níveis tarifários;

XII – registrar, em separado, as atividades que não sejam 
objeto da concessão;

XIII – proceder à alteração do estatuto social, transferir 
ações que implique mudança de seu controle acionário, bem como 
efetuar reestruturação societária da empresa, com anuência previa 
da Agência Reguladora.

Art. 19. Quando o prestador de serviços cometer, simulta-
neamente, duas ou mais infrações, tipificadas no mesmo grupo ou 
em grupos distintos, ser-lhe-ão aplicadas, simultânea e cumulativa-
mente, as respectivas penalidades.

Art. 20. A pena-base, ou multa pecuniária será calculada 
aplicando-se a alíquota correspondente à gravidade da infração, 
sendo:

I – 0,001% (um milésimo por cento) da receita corrente anual 
do exercício anterior, subtraída a receita patrimonial do prestador 
do serviço, se a infração for de natureza leve, correspondente ao 

Grupo 1;
II – 0,005% (cinco milésimos por cento) da receita corrente 

anual do exercício anterior, subtraída a receita patrimonial do pres-
tador do serviço, se a infração for de natureza média, correspon-
dente ao Grupo 2;

III – 0,01% (um centésimo por cento) da receita corrente anu-
al do exercício anterior, subtraída a receita patrimonial do presta-
dor do serviço, se a infração for de natureza grave, correspondente 
ao Grupo 3.

IV – 0,02% (dois centésimos por cento) a receita corrente 
anual do exercício anterior, subtraída a receita patrimonial do pres-
tador do serviço, se a infração for de natureza grave, corresponden-
te ao Grupo 4.

§1ºPara todos os grupos de penalidades, será aplicado multa 
diária de 0,5% aos valores devidos pelos prestadores de serviço em 
detrimento de multa. 

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21. Na aplicação das penalidades previstas nesta Reso-
lução, deverão ser observadas as disposições do contrato de con-
cessão e seus anexos, inclusive os prazos para o cumprimento de 
ações neles previstos.

Art. 22. Os casos omissos nesta Resolução serão submetidos 
à decisão da Superintendência da Agência Reguladora.

Art. 23. Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Casa Branca, 16 de junho de 2020.

_______________________________
LUIS RICARDO FERREIRA FILIPPINE

Superintendente da ARESPCAB

_________________________________
LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA NUNES

Chefe da Divisão Financeira e Administrativa

___________________________
CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO

Chefe da Divisão de Assessoria Jurídica

___________________________
RODRIGO DA SILVA BONATTI

Chefe da Divisão Técnica e Operacional

ANEXO I – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1. Lei Federal nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981, que dispõe 
sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e meca-
nismos de formulação e aplicação, e dá outras providências;

2. Lei Federal nº 9.433 DE 8 DE JANEIRO DE 1997, que institui a 
Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacio-
nal de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o 
inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º 
da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei 
nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989;

3. Lei Federal nº 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007, que esta-
belece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera 
as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 
de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995; revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 
1978; e dá outras providências;

4. Lei Federal 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a 
proteção da vegetação nativa, altera as leis nº 6938, de 31 de 
agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996 e 11.428, 
de 22 de dezembro de 2006; revoga as leis nº 4.771, de 15 de 
setembro de 1965 e 7.754, de 14 de abril de 1989 e a medida 
provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, e dá outras 
providências;

5. Lei Federal nº 12.727, DE 17 DE OUTUBRO DE 2012, que alte-
ra a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre 
a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 
31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, 
e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; e revoga as Leis nos 
4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 
1989, a Medida Provisória no 2.166- 67, de 24 de agosto de 
2001, o item 22 do inciso II do art. 167 da Lei no 6.015, de 31 
de dezembro de 1973, e o § 2o do art. 4o da Lei no 12.651, de 
25 de maio de 2012;

6. Decreto Federal nº 7.217, DE 21 DE JUNHO DE 2010, que re-
gulamenta a Lei no 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que es-
tabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá 
outras providências;

7. Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997;

8. Resolução CONAMA nº 357, DE 17 DE MARÇO DE 2005, que 
dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 
ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece 
as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá ou-
tras providências;

9. Resolução CONAMA no 396, de 3 de abril de 2008, que dispõe 
sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadra-
mento das águas subterrâneas e dá outras providências;

10. Portaria de Consolidação Nº 5, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017, 
que faz a Consolidação das normas sobre as ações e os servi-
ços de saúde do Sistema Único de Saúde;

11. Lei Estadual Nº 6.134, DE 2 DE JUNHO DE 1988, que dispõe 
sobre a preservação dos depósitos naturais de águas subter-
râneas do Estado de São Paulo, e dá outras providências;

12. Lei Estadual nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991, que esta-
belece normas de orientação à Política Estadual de Recursos 
Hídricos bem como ao Sistema Integrado de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos;

13. Decreto Estadual Nº 8.468, de 08 DE SETEMBRO DE 1976, que 
aprova o Regulamento da Lei nº 997, de 31 de maio de 1976, 
que dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição do 
meio ambiente;

14. Decreto Estadual nº 32.955, de 7 de fevereiro de 1991, que 
regulamenta a Lei nº 6.134, de 2 de junho de 1988;

15. Portaria DAEE 717/96, de 12/12/96, que aprova a Norma e os 
Anexos de I a XVIII que disciplinam o uso dos recursos hídricos;

16. Portaria DAEE nº 5.578 de 05 de outubro de 2018, que estipu-
la condições e procedimentos para a instalação e a operação 
de equipamentos medidores de vazões e volumes de água 
captados ou derivados, relacionados com outorgas de direito 
de uso de recursos hídricos ou sua dispensa;

17. NR 10 - segurança em instalações e serviços em eletricidade;

18. NBR 12.211 - Estudos de concepção de sistemas públicos de 
abastecimento de água;

19. NBR 12.212 - Projeto de poço para captação de água subterrâ-
nea;

20. NBR 12.213 – Projeto de captação de água de superfície para 
abastecimento público;

21. NBR 12.214 - Projeto de sistema de bombeamento de água 
para abastecimento público;

22. NBR 12.215 – Projeto de adutora de água para abastecimento 
público;

23. NBR 12.217 - Projeto de reservatório de distribuição de água 
para abastecimento público;

24. NBR 12.218 - Projeto de rede de distribuição de água para 
abastecimento público;

25. NBR 12.244 - Poço tubular — Construção de poço tubular 
para captação de água subterrânea;

26. NBR 14.039 – Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV 
a 36,2 kV;

27. NBR 17.094-1 - Máquinas elétricas girantes — Motores de in-
dução

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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Seguindo as orientações do Centro de Contingência do Coronavírus do Es-
tado para evitar aglomerações, não será possível reunir as famílias inscritas para 
realização do sorteio de forma presencial, assim, a ordem de classifi cação de to-
dos os candidatos inscritos e selecionados para os grupos de idosos, pessoas com 
defi ciência e demanda geral dar-se-á por SORTEIO ELETRÔNICO AUDITADO, a 
ser executado por meio do software desenvolvido pela CDHU, em código aberto, 
baseado em algoritmo matemático randômico incluído nas bibliotecas do Software 
da Microsoft .Net C#, utilizando como parâmetro uma chave simétrica capaz de 
garantir a “repetibilidade” ou “reprodutibilidade” do resultado do sorteio sob as 
mesmas condições. Todos os arquivos gerados serão gravados através do código 
HASH MD5. No sorteio eletrônico teremos como variáveis número de inscritos to-
tal e por grupo, números de unidades total e por grupo e a SEMENTE de 8 (oito) 
dígitos que será defi nida na hora da realização do sorteio eletrônico, gerando um 
resultado imprevisível.

Todos os procedimentos de segurança e transparência serão adotados para 
permitir igualdade de direitos a todos os inscritos com Auditoria da Empresa Reis 
Assessoria Empresarial Limitada.

1. SORTEIO
O sorteio será realizado na Sede da CDHU, sito na Rua Boa Vista, 170, na 

cidade de São Paulo, e transmitido ao vivo pela Rede Social Virtual Facebook, 
nas páginas da Secretaria de Estado da Habitação e da CDHU e, eventualmente, 
em outras redes sociais ou plataformas de compartilhamento de vídeos, conforme 
abaixo:

DATA:  24/07/2020
HORÁRIO: 11:00
LINK: https://www.facebook.com/habitacaosaopaulo/
 https://www.facebook.com/cdhusp/
 https://www.youtube.com/channel/UCj2bXAG8_rI5-omQdTYg3pw
 https://www.youtube.com/channel/UCbh6K7X6L3b2viRQQYHezrw

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, em parceria com a Prefeitura Municipal de 
CASA BRANCA comunica que irá realizar o   conforme abaixo:

Sorteio de moradias do Parque 
São Paulo (Empreendimento CASA 

BRANCA-K) dia 24/07/2020

3. RESULTADO DAS INSCRIÇÕES E DISTRIBUIÇÃO DAS MORADIAS:

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

a) Os policiais e agentes penitenciários não participarão do sorteio. Os inscri-
tos foram classifi cados, conforme determina a legislação, pelo tempo de lotação no 
município de CASA BRANCA

b) As eventuais inscrições realizadas em que se constatou registro em du-
plicidade, decorrentes do sistema de inscrição disponibilizado pela CDHU, poderão 
participar do sorteio, tão somente com uma inscrição, sendo considerada a última 
realizada, conforme data e hora registrada em nosso sistema. Diante disso, no sor-
teio eletrônico poderá haver inscrições que não irão ser classifi cadas em razão da 
duplicidade sistemica evidenciada. A Ata do sorteio eletrônico que será publicada 
no DOE, bem como a lista geral com a ordem de classifi caçao a ser disponibilizada 
no site da CDHU e da Secretaria da Habitação após o sorteio trará as inscrições 
enquadradas nesta situação;

c) A convocação para habilitação será realizada pela CAIXA, ou outro ente por 
esta indicada, e se dará de acordo com a ordem de classifi cação no sorteio eletrô-
nico, até o limite de moradias destinados a cada grupo. Os demais classifi cados 
formarão uma lista de espera de atendimento e serão chamados de acordo com 
a ordem de sorteio e grupo, em caso de desistência, desclassifi cação ou exclusão 
dos sorteados anteriores;

d) A relação de todas as famílias inscritas está disponível para consulta na 
Prefeitura Municipal e no site da CDHU (www.cdhu.sp.gov.br).

e) O resultado do sorteio, com a ordem de classifi cação dos inscritos por 
grupo será divulgado nos meios de comunicação disponíveis e publicado no site da 
CDHU e no aplicativo Kaizala. Também estará disponível no site da CDHU a grava-
ção do sorteio eletrônico realizado para quem não pode participar ao vivo.

f) Considerando que o sorteio será transmitido ao vivo, em caso de problemas 
alheios - como por ex.: oscilação ou interrupção dos serviços de energia elétrica, 
internet ou outros - o sorteio será suspenso e realizado em nova data a ser pre-
viamente divulgada.
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NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA

Ref. A Prédio Inacabado na Av. Luiz 
Gama s/n.  

Notificado: José Osvaldo Ranzani

Prezado Senhor, 

Considerando que o Departamento 
de Obras da Prefeitura Municipal de Casa 
Branca expediu notificação administrativa 
ao representante dos condôminos do pré-
dio Residencial Jacomo Ranzani, solicitan-
do a apresentação no prazo de 15 dias, de 
laudo de estabilidade do edifício, e a ART 
do responsável técnico;

Considerando que é a referida no-
tificação foi recebida no endereço do re-
presentante do Residencial Jacomo Ran-
zani em 29/06/2020, através do AR DM 
40522492 0 BR e até a presente data não 
foi atendida;   

erve o presente para o fim de REITE-
RAR A NOTIFICAÇÃO a Vossa Senhoria, que 

no prazo de 10 dias a contar da publicação 
deste no Diário Oficial do Município, a Pre-
feitura Municipal de Casa Branca, estará 
iniciando os procedimentos administrati-
vos que poderão culminar com o processo 
para  demolição da construção que se en-
contra inacabada a mais de 30 anos desde 
a sua aprovação em 11/09/1990. 

No mesmo prazo assegure-se ao 
notificado o exercício do contraditória e 
ampla defesa, dando a oportunidade de 
apresentar suas razões de defesa adminis-
trativa. 

A resposta a presente notificação 
deverá ser encaminhada, diretamente, ao 
Departamento Municipal de Obras, aos 
cuidados destes subscritores.

Ao ensejo, renovamos protestos de 
elevada estima e distinta consideração.

CUMPRA-SE A PRESENTE NOTIFICAÇÃO

Casa Branca, 16 de Julho de 2020.

Edson Luís Florêncio
Diretor da Divisão de Obras,

Viação, Serviços e Planejamento
 

José Menezello Neto
Diretor do Departamento de Obras

Com a municipalização do Horto de Casa Branca, a Prefeitura começou nes-
ta quinta-feira, 16 de julho, a realizar serviços de melhorias, cujo espaço, situado em 
plena área urbana, é considerado uma importante área de preservação ambiental. 
Várias equipes foram para o local para realizar diversos serviços.  Roçada, limpeza e re-
tirada de entulho foram os 
iniciais. Também o Pórtico de 
entrada foi instalado  nes-
sa primeira fase de melhorias, 
que já conta com uma equi-
pe de segurança no local para 
evitar depredação e possíveis 
atos criminosos de queimada.  
O trabalho é grande e muita 
coisa precisa ser feita. Mas, em  
breve, o Horto de Casa Branca 
será um espaço de educação 
ambiental, de exercícios físicos e 
de lazer para visitantes e toda a 
comunidade casa-branquense.

O Horto é de Casa Branca!
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