
 Casa Branca, 11 de outubro de 2019 - Edição 121/2019



 Casa Branca, 11 de outubro de 2019 - Edição 121/20192



Casa Branca, 11 de outubro de 2019 - Edição 121/2019 3



 Casa Branca, 11 de outubro de 2019 - Edição 121/20194

DECRETO Nº 2.631 de 08 de outubro de 
2019.

                      
Dispõe sobre a abertura de crédito 

adicional suplementar no orçamento vi-
gente da Prefeitura do Município de Casa 
Branca.

MARCO CESAR DE PAIVA AGA, Prefei-
to 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 aos incisos I, II 
e III do art. 9º da Lei Municipal 3.577/2018,

R E S O L V E :

 Artigo 1º - Fica aberto crédito adicio-
nal suplementar no valor de R$ 652.000,00 
(seiscentos e cinquenta e dois mil reais) nas 
dotações do orçamento vigente:

02.07.04.123.0007.2.008.339093/41 Indenizações e Restit. R$ 110.000,00
02.07.04.123.0007.2.009.319091/42 Sentenças Judiciais R$ 542.000,00

Artigo 2º - O crédito adicional aberto 
no artigo 1º terá como fonte de recurso o 
proveniente da anulação parcial das dota-
ções:

02.07.28.846.0008.2.011.339047/44 Obrig. Trib. E Contrib. R$ 110.000,00
02.03.04.122.0004.2.003.319013/20 Obrigações Patronais R$ 542.000,00

Artigo 3º - Fica aberto crédito adicio-
nal suplementar no valor de R$ 262.000,00 
(duzentos e sessenta e dois mil reais) na 
dotação 02.10.12.361.0010.2.015.339039/6
7 Outros Serviços de Terceiros - PJ.

Artigo 4º - O crédito adicional aber-
to no artigo 3º terá como fonte de recur-
so o proveniente da previsão de exces-
so de arrecadação da rubrica da receita 
4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.02/54 Outras Trans-
ferências dos Estados - Transporte Escolar.

Artigo 5º - Este Decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 08 de 
outubro de 2019.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e 
arquivado nesta Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

Secretaria Geral/ 2019

Projeto de Lei 58/19
Autoria do Vereador José Anderson Pereira 

dos Santos (Jota)

LEI Nº 3.617 de 20 de setembro de 2019.
 
PROÍBE O USO DE CEROL E SUA CO-

MERCIALIZAÇÃO OU DE QUALQUER PRO-
DUTO SEMELHANTE QUE POSSA SER APLI-
CADO EM LINHAS DE PAPAGAIOS OU PIPAS 
NO MUNICÍPIO DE CASA BRANCA. 

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

Art. 1º – Fica proibido o uso de cerol 
e a sua comercialização ou de qualquer pro-
duto semelhante que possa ser aplicado em 
linhas de papagaios ou pipas.

Art. 2º - Ao Estabelecimento que in-
fringir o disposto nesta Lei caberá:

I – Advertência pela autoridade com-
petente;

II – E no caso de reincidência, o seu 
fechamento.

Art. 3°. O Executivo deverá regula-
mentar a presente lei no prazo de 90 (no-
venta) dias.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições contrárias. 

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 20 de 
setembro de 2019.

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/ 2019

ANTEPROJETO DE LEI Nº 11/2019 AUTORIA 
DO VEREADOR

Marcus Vinícius Parente Querido Azevedo

LEI Nº 3.619 de 07 de outubro de 2019.

INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DO 
HIP-HOP, A SER REALIZADA ANUALMENTE 
NO MÊS DE NOVEMBRO NO MUNICÍPIO DE 
CASA BRANCA – SP, E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS. 

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

Art. 1º. Fica instituída, no município 
de Casa Branca – SP, a Semana Municipal 
do Hip-Hop, a ser comemorada anualmen-
te, na semana do dia 12 de novembro, Dia 
Mundial do Hip-Hop.

Art. 2°. Durante a Semana Municipal 
do Hip-Hop será promovida a divulgação de 
trabalhos realizados nas diversas modali-
dades artísticas, que serão características 
do movimento Hip-Hop, como o break, o 
grafite, MC, e atividades sociais, atividades 
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esportivas de cunho urbano freestyle, ska-
te e basquete 3x3 e demais por iniciativa 
dos integrantes desses movimentos cultu-
rais e/ou das entidades que os congregam, 
podendo ser oferecidas oficinas, debates, 
palestras, visando propagar a cultura do 
Hip-Hop como ferramenta para a integra-
ção social e contribuição para a educação 
formal.

Art. 3°. As atividades realizadas du-
rante a Semana Municipal do Hip-Hop 
ocorrerão em espaços públicos municipais, 
característicos de manifestações artísticas, 
adequados ao seu desenvolvimento, ou ain-
da em escolas e centros sociais, sempre de 
acordo com o interesse e a disponibilidade 
dos entes públicos.

Art. 4°. Todas as ações dessa Semana 
devem necessariamente enfocar o cuidado 
e preservação da vida, o combate à violên-
cia e contra o consumo de drogas.

Art. 5°. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 07 de 
outubro de 2019.

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/ 2019

Projeto de Lei 61/19
Autoria dos vereadores Marcelo Galante 

Lopes da Cunha e Enivaldo Willian da 
Silva (Minhoka

LEI Nº 3.620 de 07 de outubro de 2019.
 
DENOMINA “SANTE ASTOLFI” O CO-

RETO EXISTENTE NA PRAÇA DR. BARRETO.

A Câmara Municipal de Casa Branca 

aprova e o Prefeito Municipal sanciona e 
promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Passa a denominar-se “Sante 
Astolfi” o coreto existente na Praça Dr. Bar-
reto.

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

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 07 de 
outubro de 2019.

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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DECRETO nº 2.632   de 10   de outubro de 2019.

 DISPÕE SOBRE PERMISSAO DE USO DE BEM PÚBLI-
CO MUNICIPAL, A TÍTULO PRECÁRIO E GRATUITO, POR 
PRAZO DETERMINADO, À COMISSÃO DO AERODESPORTO 
BRASILEIRO (CAB).

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASA BRANCA, ESTADO 
DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ARTIGO 81, XX 
da L.O.M E NO ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.704/91

DECRETA:

Art. 1º - Fica outorgado à COMISSÃO DO AERODES-
PORTO BRASILEIRO (CAB), permissão de uso, a título pre-
cário e gratuito, por prazo determinado, de 60 (sessen-
ta) meses, o imóvel público abaixo descrito:

Um terreno, contendo um barracão e área constru-
ída, situado nesta cidade, município e comarca de Casa 
Branca, Estado de São Paulo, indicado AEROPORTO DAS 
BOSSOROCAS, na CBR 453 - Estrada Municipal do Ater-
radinho – Distrito Industrial I, dentro do seguinte perí-
metro e confrontações: inicia-se essa descrição perimé-
trica ponto 01, de coordenadas E = 286.902,28m e N 
= 7.588.396,04m, localizado mais ao norte, daí segue o 
perímetro com seguinte azimute: 103°17’39” e distân-
cia de 49,42 metros, até o ponto 02; daí deflete a direita 
com azimute de 192°05’28” e distância de 132,45 metros, 
ponto 03; daí à deflete a direita com o seguinte azimutes 
284°22’14” e distância de 64,17 metros, até o ponto 04; 
daí deflete a direita com azimute de 18°30’40” e distância 
de 131,75 metros, até o ponto 01; início desta descrição. 
Do ponto 01 ao ponto 04 confronta com Aeroporto das 
Bossorocas propriedade da Prefeitura Municipal de Casa 
Branca (Matrícula nº 143). A descrição perimetral encerra 
uma área de 7.489,74m² (sete mil quatrocentos e oitenta 
e nove metros e setenta e quatro centímetros quadrados).

 Art. 2º A permissão de uso será formalizada me-
diante Termo de Permissão de Uso de bem público muni-
cipal nos termos do presente Decreto, a ser lavrado obe-
decendo as seguintes cláusulas:

I – a natureza gratuita da permissão;
II – a finalidade exclusiva do uso do bem para rea-

lização de atividades de aerodesportismo, incluindo seu 
ensino teórico e prático; 

III – a proibição da transferência a qualquer título 
a quem quer que seja, dos direitos decorrentes da per-
missão;

IV – a proibição da modificação do uso a que se des-
tina, sem expressa e escrita concordância da administra-
ção;

V – a obrigação do permissionário de zelar pela 
conservação do bem, sendo responsável pelos danos ou 
prejuízos, que nele venha a causar e /ou permitir;

VI – a plena rescindibilidade de permissão por ato 
administrativo do Município, sem que fique com isto 
obrigada a pagar ao permissionário, indenização de qual-
quer espécie:

a) a qualquer momento em que o bem seja necessá-
rio à Administração Pública;

b) quando ocorrer inadimplemento de qualquer das 
cláusulas do respectivo termo administrativo de permis-
são de uso de bem público;

c) a revogação da permissão de uso em razão de 
qualquer desses itens mencionados implicará no imedia-
to retorno do bem ao Patrimônio Municipal.

Art. 3º A presente permissão de uso de bem público 
municipal se faz exclusivamente em função de relevante 
interesse público, em benefício da população deste Mu-
nicípio, visando a realização dos Jogos Aéreos Brasileiros 
(JAB) em Casa Branca, conforme cronograma de ativida-
des anexo. 

Art. 4º Ao imóvel sobre o qual recai a Permissão de 
Uso não poderá ser dada outra destinação, senão aquela 
prevista no art. 3º deste Decreto, sob pena de imediata 
reversão da posse à Administração.

Parágrafo único - A autorização da Permissionária 
para que terceiros exerçam atividades de suporte à plena 
realização da finalidade prevista no art. 3º deste Decreto, 
mesmo que onerosa, não se caracteriza como desvio de 
destinação de que trata o caput deste artigo.

Art. 5º Fica reservado ao Município de Casa Branca, 
a qualquer tempo, a faculdade de retomada do imóvel, 
por infração a qualquer dispositivo deste Decreto ou de 
Cláusulas do Termo firmado, bem como por interesse pú-
blico e/ou conveniência administrativa, sem que assista 
ao Permissionário qualquer direito de indenização ou re-
tenção, bastando para tanto a notificação administrativa 
com, no mínimo, 90 (noventa) dias de antecedência, inde-
pendente de notificação judicial.

Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado 
nesta Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

ANEXO I

MINUTA DE
TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO

Pelo presente instrumento particular o MUNICÍPIO 
DE CASA BRANCA, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, aqui deno-
minado PERMITENTE e de outro lado a COMISSÃO DO 
AERODESPORTO BRASILEIRO (CAB), de ora em diante de-
nominado simplesmente PERMISSIONÁRIA, acordam ce-

lebrar o presente termo, mediante as seguintes cláusulas 
e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

O presente termo objetiva a permissão de uso de Bem 
Público a título precário e gratuito, do seguinte imóvel: 

Um terreno, contendo um barracão e área constru-
ída, situado nesta cidade, município e comarca de Casa 
Branca, Estado de São Paulo, indicado AEROPORTO DAS 
BOSSOROCAS, na CBR 453 - Estrada Municipal do Ater-
radinho – Distrito Industrial I, dentro do seguinte perí-
metro e confrontações: inicia-se essa descrição perimé-
trica ponto 01, de coordenadas E = 286.902,28m e N 
= 7.588.396,04m, localizado mais ao norte, daí segue o 
perímetro com seguinte azimute: 103°17’39” e distân-
cia de 49,42 metros, até o ponto 02; daí deflete a direita 
com azimute de 192°05’28” e distância de 132,45 metros, 
ponto 03; daí à deflete a direita com o seguinte azimutes 
284°22’14” e distância de 64,17 metros, até o ponto 04; 
daí deflete a direita com azimute de 18°30’40” e distância 
de 131,75 metros, ate o ponto 01; inicio desta descrição. 
Do ponto 01 ao ponto 04 confronta com Aeroporto das 
Bossorocas propriedade da Prefeitura Municipal de Casa 
Branca (Matrícula nº 143). A descrição perimetral encerra 
uma área de 7.489,74m² (sete mil quatrocentos e oitenta 
e nove metros e setenta e quatro centímetros quadrados).

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO 
O prazo de validade da presente permissão é de 60 

(sessenta) meses, destinado à realização dos Jogos Aéreos 
Brasileiros (JAB) em Casa Branca, conforme cronograma 
de atividades anexo. 

CLÁUSULA TERCEIRA – BENFEITORIAS 
Qualquer tipo de edificação realizada no imóvel, 

objeto da permissão de uso, correrá a expensas da PER-
MISSIONÁRIA, que deverá, ainda, obedecer à legislação 
edilícia local. 

CLÁUSULA QUARTA – PROIBIÇÕES 
A PERMISSIONÁRIA é expressamente proibida ceder 

no todo ou em parte o imóvel, objeto da presente permis-
são de uso, bem como transferir a terceiros os direitos 
decorrentes do presente instrumento, sem expressa au-
torização do PERMITENTE. 

Parágrafo único - A autorização da Permissionária 
para que terceiros exerçam atividades de suporte à plena 
realização da finalidade prevista no art. 3º deste Decreto, 
mesmo que onerosa, não se caracteriza como desvio de 
destinação de que trata o caput deste artigo.

CLÁUSULA QUINTA – VALOR 
A presente permissão de uso é de caráter gratuito, 

sem qualquer ônus recíproco. 

CLÁUSULA SEXTA – MULTA
 A PERMISSIONÁRIA, ao descumprir qualquer deter-

minação do presente termo, além das sanções previstas 
na legislação sobre a espécie, o imóvel e edificação exis-
tente reverterá imediatamente ao Município. 

CLÁUSULA SÉTIMA – RESPONSABILIDADE
 A PERMISSIONÁRIA será responsabilizada pelos da-
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nos materiais causados aos bens municipais que guarne-
cem a área objeto desta permissão de uso. 

A PERMISSIONÁRIA responsabiliza-se por: 
I – todo e qualquer gasto oriundo da utilização do 

imóvel, com exceção do pagamento de água e luz; 
II – pela obediência aos regulamentos administrati-

vos, qualquer que seja sua determinação; 
III – preservar a fauna e a flora local; 
IV – manter o imóvel em perfeitas condições de hi-

giene e conservação; 
V – danos causados a terceiros ou ao Município; 
VI – proporcionar à comunidade, serviços de utili-

dade pública; 
VII – pessoal permanente no local. 

CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO 
O PERMITENTE exercerá, por meio de fiscais, am-

plo controle sobre a utilização do imóvel. A fiscalização 
ocorrerá, a qualquer momento, conforme convier ao Per-
mitente. 

§ 1º - Á fiscalização é facultado, intervir, a qualquer 
momento, desde que constatada ilegalidade no cumpri-
mento deste termo. A intervenção será no sentido de ces-
sar a irregularidade que estiver ocorrendo.

 § 2º - O desvio de finalidade na utilização do bem 
público ou de aproveitamento do imóvel importará na 
rescisão imediata do contrato. 

CLÁUSULA NONA – DO IMÓVEL 
Ocorrendo a resolução do presente pacto, qualquer 

tipo de edificação que houver sido realizada sobre o imó-
vel, objeto desta Permissão, permanecerá no local, sem 
que venha a conferir a permissionária direito a indeniza-
ção ou retenção, incorporando-se a edificação, ao patri-
mônio público. 

CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO 
O presente termo poderá ser rescindido: 
I – Mediante acordo expresso e firmado pelas par-

tes, após aviso premonitório, também expresso, feito 
com antecedência mínima de 15 (quinze) dias pelo inte-
ressado; 

II – A presente Permissão de Uso poderá ser revoga-
da por iniciativa do Executivo a qualquer momento caso 
a PERMISSIONÁRIA: 

a) ceda ou transfira, no todo ou em parte, este con-
trato, ou delegue a outrem a incumbência de adquirir as 
obrigações consignadas, sem prévia e expressa autoriza-
ção do PERMITENTE; 

b) venha a agir com dolo, culpa, simulação ou em 
fraude na execução da permissão contratada; 

c) quando ocorrerem razões de interesse do serviço 
público e ou na ocorrência de qualquer das disposições 
elencadas na legislação sobre o assunto. 

d) eventualmente, se a Permissionária deixar de 
existir. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CASOS OMISSOS 
Eventuais pendências decorrentes da permissão de 

uso, ora firmada, serão dirimidas em consonância com a 
legislação atinente à espécie e Lei Orgânica Municipal. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO 
As partes elegem o Foro da Comarca de CASA BRAN-

CA, para dirimirem quaisquer dúvidas oriundas deste 
ajuste, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.

E, por estarem assim certos e ajustados e para que 
surta seus efeitos legais, as partes assinam este Termo de 
Permissão em duas vias de igual teor e forma, após lidas 
e achadas conforme, na presença de duas testemunhas. 

Casa Branca, __ outubro de 2.019

_______________________________________ 
MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA 

Prefeito Municipal

______________________________
TESTEMUNHA

______________________________
TESTEMUNHA

ANEXO II

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS 
PELA PERMISSIONÁRIA

TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO

Pelo presente instrumento particular o MUNICÍPIO 
DE CASA BRANCA, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, aqui deno-
minado PERMITENTE e de outro lado a COMISSÃO DO 
AERODESPORTO BRASILEIRO (CAB), de ora em diante de-
nominado simplesmente PERMISSIONÁRIA, acordam ce-
lebrar o presente termo, mediante as seguintes cláusulas 
e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

O presente termo objetiva a permissão de uso de Bem 
Público a título precário e gratuito, do seguinte imóvel: 

Um terreno, contendo um barracão e área cons-
truída, situado nesta cidade, município e comarca de 
Casa Branca, Estado de São Paulo, indicado AEROPORTO 
DAS BOSSOROCAS, na CBR 453 - Estrada Municipal do 
Aterradinho – Distrito Industrial I, dentro do seguinte 
perímetro e confrontações: inicia-se essa descrição pe-
rimétrica ponto 01, de coordenadas E = 286.902,28m 
e N = 7.588.396,04m, localizado mais ao norte, daí 
segue o perímetro com seguinte azimute: 103°17’39” 
e distância de 49,42 metros, até o ponto 02; daí defle-
te a direita com azimute de 192°05’28” e distância de 
132,45 metros, ponto 03; daí à deflete a direita com o 
seguinte azimutes 284°22’14” e distância de 64,17 me-
tros, até o ponto 04; daí deflete a direita com azimute 
de 18°30’40” e distância de 131,75 metros, ate o ponto 
01; inicio desta descrição. Do ponto 01 ao ponto 04 con-
fronta com Aeroporto das Bossorocas propriedade da 
Prefeitura Municipal de Casa Branca (Matrícula nº 143). 
A descrição perimetral encerra uma área de 7.489,74m² 
(sete mil quatrocentos e oitenta e nove metros e setenta 
e quatro centímetros quadrados).

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO 
O prazo de validade da presente permissão é de 60 

(sessenta) meses, destinado à realização dos Jogos Aéreos 
Brasileiros (JAB) em Casa Branca, conforme cronograma 
de atividades anexo. 

CLÁUSULA TERCEIRA – BENFEITORIAS 
Qualquer tipo de edificação realizada no imóvel, 

objeto da permissão de uso, correrá a expensas da PER-
MISSIONÁRIA, que deverá, ainda, obedecer à legislação 
edilícia local. 

CLÁUSULA QUARTA – PROIBIÇÕES 
A PERMISSIONÁRIA é expressamente proibida ceder 

no todo ou em parte o imóvel, objeto da presente permis-
são de uso, bem como transferir a terceiros os direitos 
decorrentes do presente instrumento, sem expressa au-
torização do PERMITENTE. 

Parágrafo único - A autorização da Permissionária 
para que terceiros exerçam atividades de suporte à plena 
realização da finalidade prevista no art. 3º deste Decreto, 
mesmo que onerosa, não se caracteriza como desvio de 
destinação de que trata o caput deste artigo.

CLÁUSULA QUINTA – VALOR 
A presente permissão de uso é de caráter gratuito, 

sem qualquer ônus recíproco. 

CLÁUSULA SEXTA – MULTA
 A PERMISSIONÁRIA, ao descumprir qualquer deter-

minação do presente termo, além das sanções previstas 
na legislação sobre a espécie, o imóvel e edificação exis-
tente reverterá imediatamente ao Município. 

CLÁUSULA SÉTIMA – RESPONSABILIDADE
 A PERMISSIONÁRIA será responsabilizada pelos da-

nos materiais causados aos bens municipais que guarne-
cem a área objeto desta permissão de uso. 

A PERMISSIONÁRIA responsabiliza-se por: 
I – todo e qualquer gasto oriundo da utilização do 

imóvel, com exceção do pagamento de água e luz; 
II – pela obediência aos regulamentos administrati-

vos, qualquer que seja sua determinação; 
III – preservar a fauna e a flora local; 
IV – manter o imóvel em perfeitas condições de hi-

giene e conservação; 
V – danos causados a terceiros ou ao Município; 
VI – proporcionar à comunidade, serviços de utili-

dade pública; 
VII – pessoal permanente no local. 

CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO 
O PERMITENTE exercerá, por meio de fiscais, am-

plo controle sobre a utilização do imóvel. A fiscalização 
ocorrerá, a qualquer momento, conforme convier ao Per-
mitente. 

§ 1º - Á fiscalização é facultado, intervir, a qualquer 
momento, desde que constatada ilegalidade no cumpri-
mento deste termo. A intervenção será no sentido de ces-
sar a irregularidade que estiver ocorrendo.

 § 2º - O desvio de finalidade na utilização do bem 
público ou de aproveitamento do imóvel importará na 
rescisão imediata do contrato. 
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CLÁUSULA NONA – DO IMÓVEL 
Ocorrendo a resolução do presente pacto, qualquer 

tipo de edificação que houver sido realizada sobre o imó-
vel, objeto desta Permissão, permanecerá no local, sem 
que venha a conferir a permissionária direito a indeniza-
ção ou retenção, incorporando-se a edificação, ao patri-
mônio público. 

CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO 
O presente termo poderá ser rescindido: 
I – Mediante acordo expresso e firmado pelas par-

tes, após aviso premonitório, também expresso, feito 
com antecedência mínima de 15 (quinze) dias pelo inte-
ressado; 

II – A presente Permissão de Uso poderá ser revoga-
da por iniciativa do Executivo a qualquer momento caso 
a PERMISSIONÁRIA: 

a) ceda ou transfira, no todo ou em parte, este con-
trato, ou delegue a outrem a incumbência de adquirir as 

obrigações consignadas, sem prévia e expressa autoriza-
ção do PERMITENTE; 

b) venha a agir com dolo, culpa, simulação ou em 
fraude na execução da permissão contratada; 

c) quando ocorrerem razões de interesse do serviço 
público e ou na ocorrência de qualquer das disposições 
elencadas na legislação sobre o assunto. 

d) eventualmente, se a Permissionária deixar de 
existir. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CASOS OMISSOS 
Eventuais pendências decorrentes da permissão de 

uso, ora firmada, serão dirimidas em consonância com a 
legislação atinente à espécie e Lei Orgânica Municipal. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO 
As partes elegem o Foro da Comarca de CASA BRAN-

CA, para dirimirem quaisquer dúvidas oriundas deste 
ajuste, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja.
E, por estarem assim certos e ajustados e para que 

surta seus efeitos legais, as partes assinam este Termo de 
Permissão em duas vias de igual teor e forma, após lidas 
e achadas conforme, na presença de duas testemunhas. 

Casa Branca, -- de outubro de 2.019 

_______________________________________ 
MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA 

Prefeito Municipal

______________________________
 

TESTEMUNHA

______________________________
TESTEMUNHA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA 
BRANCA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2019 - 
PROCESSO nº 84/2019

Objeto: Contratação de empresa para 
aquisição de 02 (dois) veículos tipo 
Mini Van (07 lugares) para atender 
a demanda dos serviços prestados 
no Centro de Atenção Psicossocial - 
CAPS I e nas Residências Terapêuticas 
- RT’s do Departamento Municipal de 
Saúde.
Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 
até às 08:50 horas do dia 22/10/2019. 
Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 
- Esquina com Rua Altino Arantes, Se-
tor de Protocolo.
Abertura: A abertura dos envelopes 
ocorrerá no mesmo dia indicado às 
09hs. Local Praça Barão de Mogi Gua-
çu, 51 - Esquina com Rua Altino Aran-
tes, Setor de Licitações.
Retirada do Edital pelo email: lici-
tacao@casabranca.sp.gov.br ou na 
Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Es-
quina com Rua Altino Arantes, Setor 
de Protocolo.
Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720.

Casa Branca, 09.10.2019

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal
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P O R T A R I A Nº.6.567

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 V e VIII 
DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E DE CONFORMIDADE COM 
O DISPOSTO NO ART. 3º. – CAPÍTULO II DA LEI MUNICIPAL Nº. 
2.235 DE 17/12/1996,

Nomeia e dá posse aos membros que constituirão a Co-
missão de Organizadora da 4 ª Conferência Municipal de Edu-
caçãoconforme segue:

Elaine Silveira de Campos
Elizete de Castro Galante Bissochi
Guilherme Martins Contin
Maria Aparecida dos Santos Bastos Martins
Maria Aparecida Vieira de Souza Menardi
Margarete Aparecida Fernandes Bernardi 
Nathália de Freitas Filippine

Registre     -     se         e         Publique     -     se

Prefeitura Municipal de Casa Branca,18 de setembro de 2019.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO  No. 2.633  de 10  de  outubro  de  2019.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar 
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 3.577/2018,

R E S O L V E :

 Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 197.000,00 (cento e noventa e sete mil reais) na do-
tação 02.15.27.812.0016.1.015.449051/187 Obras e Instalações.

Artigo 2º - O crédito adicional aberto no artigo 1º terá 
como fonte de recurso o proveniente da anulação parcial da do-
tação 02.20.15.452.0023.1.027.449051/156 Obras e Instalações.

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

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 10 de outubro  de 2019.  
 

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta 
Secretaria. 

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
  SECRETÁRIA GERAL

DECRETO Nº. 2.635 de 10 de outubro de 2019.

MARCO CESAR DE PAIVA AGA PREFEITO MUNICIPAL 
DE CASA BRANCA – SP, NO USO E GOZO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS, QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, NOS TER-
MOS DO ART. 81, VIII DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, 

D E C R E T A: -

Art. 1º. – Fica suspenso o expediente nas repartições 
públicas municipais no próximo dia 28 de outubro Dia do 
Servidor Público, ressalvadas as atividades essenciais e de 
interesse público.

Art. 2°. – Revogadas as disposições em contrário, este 
Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 10 de outubro de 
2019.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
 PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta 
Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

DECRETO  No. 2634 de  10 de outubro de  2019.

Renova a aprovação do projeto Loteamento “Jardim Nova 
Casa Branca”, objeto do Decreto Municipal nº 2.528/2018.

    
O Prefeito Municipal de Casa Branca, Estado de São Paulo, 

usando das atribuições que lhe confere o inciso VIII do artigo 
81, da Lei Orgânica do Município, 

Considerando o pedido de fls. 743 do Processo Adminis-
trativo 717/2014;

Considerando, ainda, a manifestação do sr. Diretor 
de Obras Públicas nas fls. 753 do Processo Administrativo nº 
717/2014;

Considerando, por fim, o interesse público na implan-
tação de empreendimento habitacional de interesse social 
neste Município, mantido o exigido na Lei nº 3009/2009 e da 
l. 6.766/79.

DECRETA: -

Art. 1°. – Fica renovada a aprovação do projeto do Lotea-

mento “Jardim Nova Casa Branca”, objeto do Decreto Municipal 
nº 2.528/2018, por mais 180 dias, a contar da publicação deste 
Decreto.

Art. 2°. –  As despesas decorrentes deste Decreto serão 
assumidas pelo empreendedor interessado.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Casa Branca 10 de outubro de 2019.   
 

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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