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A Prefeitura, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Rural (SENAR) e o Sindicato Rural de Casa Branca, iniciou uma 
nova turma do curso de Turismo Rural. Cerca de 15 pessoas, entre 
produtores rurais e interessados, começaram o aprendizado.

O curso tem o objetivo de capacitar os alunos para trabalharem 
com turismo agrário, de forma a agregar as habilidades já desenvol-
vidas em suas propriedades, fomentando a visita de pessoas a esses 
locais e com isso transformar o turismo rural em uma nova alterna-
tiva de renda e de geração de postos de trabalho.

“O desenvolvimento do turismo na cidade é uma das prioridades 
da administração municipal. A Prefeitura está pleiteando a trans-
formação de Casa Branca em Município de Interesse Turístico (MIT). 
Várias ações já foram realizadas como a criação do Festival Gastro-

Curso de Turismo Rural

nômico da Jabuticaba, Roteiro Histórico e Roteiro Rural. O curso de 
Turismo Rural faz parte dessa estratégia e tem como intuito preparar 
pessoas para o trabalho na área”, informa a Diretoria de Turismo.

De acordo com o presidente do Sindicato Rural de Casa Branca, 
Wagner Genari, o município tem um alto potencial para o turismo 
rural, além de ter uma história de sucesso na região. “Essa parceria 
entre a Prefeitura, Sindicato Rural e FAESP/SENAR, é muito impor-
tante para o desenvolvimento da cidade. Todas as turmas aprovaram 
o curso e estamos iniciando uma nova. É tudo muito proveitoso para 
os produtores e comerciantes, que têm também suas produções di-
vulgadas. Isso gera mais renda, emprego e movimentação econômi-
ca”, afirma.



Casa Branca, 13 de março de 2020 - Edição 143/2020 3

No domingo, 8, Casa Branca participou da Feira de Turismo 
Regional promovida pelo projeto “Entre Rios, Serras e Cafés”, em Ca-
conde, São Paulo. Na oportunidade o público conferiu produtos típi-
cos e informações dos atrativos de nosso município.

A feira
A ideia central do projeto “Entre Rios, Serras e Cafés” é unir as 

cidades em uma região turística. Seu objetivo é promover um inter-
câmbio cultural e também divulgar ao público os roteiros, gastrono-
mia, artesanato, produtos típicos, músicas, entre outros atrativos e 
empreendimentos turísticos que existem em cada um dos municípios.

Atualmente este projeto conta com a participação de 12 muni-
cípios: Aguaí, Águas da Prata, Caconde, Casa Branca, Divinolândia, 
Espírito Santo do Pinhal, Itobi, São João da Boa Vista, São José do Rio 
Pardo, São Sebastião da Grama, Vargem Grande do Sul e Tapirati-
ba. Os participantes do grupo expõem produtos próprios para serem 
vendidos nas edições da feira, que acontecerá uma vez por mês nos 
municípios participantes.

Na noite de segunda-feira, 9, a Pre-
feitura realizou uma audiência pública de 
apresentação do Plano Diretor de Turismo 
de Casa Branca, no Salão Nobre do Instituto.

O plano visa estabelecer uma relação do 
setor de turismo com os aspectos ambien-
tais, culturais, sociais e de preservação do 
patrimônio material e imaterial da cidade, 
assim como incentivar a interação sustentá-
vel com a atividade turística. E o turismo já 
faz parte do dia a dia de Casa Branca.

Além disso, o mesmo atende determina-
ções dos governos Estadual e Federal e é um 
dos requisitos para a caracterização da Ca-
pital Estadual da Jabuticaba como “Municí-
pio de Interesse Turístico”. O próximo passo 

Casa Branca participa da Feira de Turismo 
Regional em Caconde 

Prefeitura realiza audiência pública 
do Plano Diretor de Turismo

agora é o encaminhamento do plano para 
aprovações legislativas, na Câmara Munici-
pal e na Assembleia do Estado.

“O Plano Diretor de Tu-
rismo representa do futuro 
de Casa Branca, conside-
rando seus aspectos mais 
significativos nesta área. 
Temos um grande poten-
cial ainda a ser explorado e 
o objetivo é fazer com que 
isso seja concretizado por 
meio de políticas públicas 
que olham esse setor com 
afinco”, reforça a Prefeitura.

O Plano Diretor de Tu-

rismo encontra-se no Departamento de Cul-
tura e Turismo para quem desejar conhecer 
mais sobre o assunto.
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A obra de asfaltamento do Jardim Bela Vista I segue em ritmo 
acelerado, beneficiando e atendendo reivindicações antigas dos mo-
radores.

Na última semana, ruas já ficaram prontas e já deram ao bairro 
uma nova realidade.

Obra de pavimentação asfáltica do Jardim 
Bela Vista  I segue com força total
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A Prefeitura convoca todas as famílias 
contempladas pelo programa Bolsa Família, 
do Governo Federal, para serem submetidas 
à pesagem. Os beneficiários devem procurar 
o CRAS até o dia 30 de abril para agendar 
a pesagem.

Em Casa Branca , 1.117 famílias serão 
submetidas à pesagem, que tem como pú-
blico-alvo crianças de zero a sete anos e 
mulheres de 14 a 44 anos, integrantes des-
tas famílias. Os beneficiados devem ter em 
mãos o cartão do Bolsa Família, carteira de 
vacinação e comprovante de endereço.

Os bairros receberam um mu-
tirão de serviços. Nesta semana foi 
realizada  pintura de sinalização 
horizontal e o Cata Treco realizou 
um mutirão de limpeza nos dois lo-
cais. A limpeza nos bairros que rece-
bem o Programa Bairros em Ordem 
é uma das ações para eliminar pos-
síveis criadouros do mosquito Aedes 
aegypti, mosquito transmissor da 
dengue e de outras doenças. 

Ajude-nos a preservar o seu 
bairro!

Bolsa Família começa a pesagem 
dos beneficiários 

O compromisso assumido pelo benefici-
ário do Bolsa Família abrange a vacinação 
e acompanhamento do desenvolvimento 
nutricional das crianças - por meio de pe-
sagem e medição - e de gestantes ou nutri-
zes (mulheres que estejam amamentando). 
Caso não atender a esta condicionalidade, 
estará sujeito ao bloqueio do benefício.

A pasta informa ainda que os benefi-
ciários que mudaram de endereço devem 
procurar o CRAS, localizado na rua Capitão 
Horta, número 144, Centro, para atualiza-
ção do cadastro.

Crianças de zero a sete anos e mulheres de 14 a 44 anos, 
integrantes das famílias beneficiadas, devem comparecer ao CRAS 

para agendar a pesagem

Programa Bairros em Ordem
Parque São Paulo 

e Andorinhas 
recebem novas 

melhorias
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A Junta de Serviço Militar de Casa Branca reforça 
que está aberto o período de Alistamento Militar obri-
gatório para todos os jovens do sexo masculino que vão 
completar 18 anos até o fim de 2020.

O prazo vai até 30 de junho.
O Alistamento Militar é uma obrigatoriedade esta-

belecida pela Lei Federal nº 4.375, de 17 de agosto de 
1964, para os cidadãos do sexo masculino, no ano em 
que eles forem completar 18 anos.

1- O que é o Alistamento Militar?
O Alistamento Militar é um ato obrigatório a todo jovem bra-

sileiro do sexo masculino. A inscrição deve ser realizada até 30 de 
junho do ano em que o cidadão completa 18 anos, via internet no 
endereço: www.alistamento.eb.mil.br ou na Junta de Serviço Militar 
de Casa Branca.

2- Quais documentos são necessários para o Alistamento Militar?
O cidadão deve levar os seguintes documentos originais: CPF, 

Carteira de Identidade ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 
ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Certidão de 
Nascimento/Casamento (ou divórcio e viúvo), Comprovante de Resi-
dência atual (energia ou água) e Comprovante de Escolaridade.

Em caso de ser naturalizado, deve apresentar a prova de natura-
lização ou o certificado de termo de naturalização.

3- Orientações para o Alistamento Online e Presencial:
Alistamento Online (para cidadãos que completam 18 anos em 

2020):
1 - Acesse o site www.alistamento.eb.mil.br;
2 - Será direcionado à página de alistamento;
3 - Preencha o formulário informando CPF e os demais dados;
4 - Após todo o procedimento, aguarde que será informada a 

data de comparecimento à Junta em tempo oportuno.
Alistamento Presencial (para cidadãos que completam 18 anos 

em 2020 e para cidadãos que já completaram 18 anos nos anos an-
teriores e ainda não se alistaram):

Comparecer na Junta de Serviço Militar de Casa Branca, situada 
na rua São Bento, 56, Centro (próximo ao Sindicato Rural - antigo 
prédio da Banda), portando os documentos acima mencionados.

De segunda a quinta-feira, das 8h30 às 11h e das 13h às 16h30, 
e sexta-feira, das 8h30 às 11h.

O telefone da Junta de Serviço Militar é (19) 99805-6817.

4- O que fazer se eu perder o prazo do Alistamento?
O cidadão deve comparecer à Junta de Serviço Militar, pagar a 

multa prevista na legislação vigente e realizar o seu Alistamento Mi-
litar.

5- O que acontece se eu não me alistar?
O jovem que não se alistar estará em débito com o Serviço Militar 

e ficará impedido de utilizar determinados serviços, como:

Obter carteira profissional;
Obter passaporte ou prorrogação de sua validade;
Obter o Título de Eleitor;
Inscrever-se em concurso para provimento de cargo público;
Prestar exame ou matricular-se em qualquer estabelecimento de 

ensino, dentre outros impedimentos.

Alistamento Militar pode ser feito 
pela internet

Prazo vai até 30 de junho 
e quem preferir pode fazer 

presencialmente
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Como ocorre todo ano, o programa do Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF) 2020 permite que o contribuinte use a declaração para 
destinar parte de seu imposto a projetos sociais, colaborando com a 
campanha “Faça o Bem”.

A campanha visa arrecadar doações de 3% a 6% para pessoa física 
e 1% para pessoa jurídica ao fazer a Declaração do Imposto de Renda. 
Essa doação vai para o CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente) ou CMDI (Conselho Municipal dos Direitos 
do Idoso). A doação visa atender as entidades não governamentais do 
município que atende crianças e adolescentes e também idosos.

A mesma foi iniciada em 2019 e o objetivo é aumentar a arrecada-
ção em 2020. Ao fazer a Declaração do Imposto de Renda, as pessoas 
físicas ou jurídicas podem fazer as doações diretamente ao CMDCA, ao 
CMDCI.

A possibilidade de destinar esse recurso às crianças foi oficializada 
em 1990, com a criação da Lei 8.069 (Estatuto da Criança e do Ado-
lescente), onde um dos instrumentos, citado no artigo 260, permite às 
empresas e às pessoas físicas deduzirem do seu Imposto de Renda as 
doações para os Conselhos dos Direitos da Criança, do Adolescente e 
dos Idosos.

Saiba como transformar o valor desse tributo em algo útil para aju-
dar a melhorar cada vez mais a sociedade. Esse valor faz toda a diferen-
ça para ajudar a melhorar programas e ações de organizações sociais.

No momento do preenchimento, o contribuinte pode escolher para 
qual fundo doar. Não é liberado, porém, selecionar uma entidade espe-
cífica.

Do limite de 6%, a Receita permite a destinação de 3% para cada 
Conselho. Depois de selecionada a doação, o sistema emitirá um Docu-
mento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf). Essa guia tem de ser 
paga pelo contribuinte até 30 de abril.

Como fazer a doação?
• No programa do IRPF, preencha a sua declaração no modelo 

completo;
• Confira o valor do seu imposto devido;
• Selecione a opção “Doações Diretamente na Declaração”;
• Clique no botão “Novo” e escolha o fundo (nacional, estadual ou 

municipal);
• Informe o valor a ser doado, limitado a 3% do seu imposto devido;
• Será gerado um Documento de Arrecadação de Receitas Federais 

(Darf);
• Pague o Darf até 30 de abril.

Fale com o seu contador e Faça o Bem!

Campanha “Faça o Bem” 

Imposto de Renda 2020: use a 
declaração para projetos sociais

Programa permite que contribuinte 
destine até 6% do valor total do imposto 

para instituições de assistência a crianças, 
adolescentes e idosos
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O Ministério da Saúde detalhou o ca-
lendário da Campanha Nacional de Vacina-
ção Contra a Gripe de 2020. As vacinas co-
meçarão a ser dadas na rede pública a partir 
do dia 23 de março somente para idosos e 
trabalhadores da área de saúde - eles foram 
priorizados por causa do novo coronavírus, 
também chamado de Sars-Cov-2.

As pessoas com mais de 60 anos foram 
para o primeiro lugar da fila, porque estudos 
mostram que estariam mais suscetíveis às 
complicações do novo coronavírus. Ao pro-
teger os idosos do vírus influenza (causador 
da gripe), essa injeção impede uma sobre-

Campanha Nacional de Vacinação contra 
a Gripe começa pelos idosos dia 23

Desde a concessão, que aconteceu em 2018, 5 estações de 
tratamento de água foram reformadas e adequadas, substituin-
do as antigas e precárias estruturas que existiam em Casa Bran-
ca, Lagoa Branca e Venda Branca. 

Na saúde pública, antes da concessão, a água consumida 
pela população possuía um alto nível de toxidade em ferro, mer-
cúrio e alumínio e isso resultava em muitas doenças, tais como 
virose recorrente, que inclui vômitos, dor abdominal, cólicas e 
diarreia. 

De acordo com o Departamento de Saúde, a prefeitura recebia 
cerca de 50 notificações semanais destas doenças em crianças e 
adultos. De 2018 para cá, este número teve uma redução de 40%. 

Além disso, as novas estações acabaram com o racionamen-
to e também trouxeram redução na perda de água. Antes, a 
perda era de 70%, hoje é de 30%. 

Até abril deste ano, a cidade e distritos terão 100% de água e 

esgoto tratados. Sabe o que isso significa? Resumidamente, vamos en-
trar para o mapa mundial das cidades onde é possível até tomar água 
da torneira em razão de sua qualidade e potabilidade.

Antes de 2018, a situação era caótica. Hoje, o cenário mudou em Casa Branca

Qualidade da água afeta diretamente a saúde

carga do sistema respiratório que agravaria 
um eventual ataque do novo coronavírus.

Os trabalhadores de saúde também se-
rão imunizados desde o dia 23 de março 
pelo maior risco de entrarem em contato 
com ambos os vírus (e por poderem trans-
miti-los a pessoas que já estão fragilizadas 
em ambientes hospitalares).

A campanha vai até o dia 22 de maio.
O Dia “D” de Mobilização Nacional 

acontecerá no dia 9 de maio.

Confira o calendário 
Início 23/3: Idosos (acima de 60 anos)
Início 16/4: Professores e Forças de Segu-

rança e Salvamento
Início 9/5: Crianças (de 6 meses a meno-

res de 6 anos); Portadores de doenças crôni-
cas; Gestantes; Puérperas; Povos indígenas; 
Privados de liberdade; Funcionários do Sis-
tema Prisional; Adultos de 55 a 59 anos

Locais
Centro de Saúde de Casa Branca
PAS Andorinhas
PAS Lagoa Branca

O Dia “D” 
de Mobilização Nacional 

acontecerá no dia 9 de maio
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Palestra debate Direitos da Mulher 
Na segunda-feira, 9, a Prefeitura realizou a primeira palestra em comemoração ao mês 

da mulher. O tema “Direitos da Mulher” foi debatido com a equipe do CREAS e as mulheres 
puderam expor seus pensamentos, ideias e anseios.

Na mesma ocasião, as mulheres presentes aproveitaram um dia de beleza com serviços 
de designer de sobrancelhas e maquiagens e ficaram ainda mas lindas. 

Lugar de mulher é onde ela quiser!

Um mês dedicado a elas

A campanha de vacinação contra o sarampo está sendo um sucesso em Casa 
Branca. Até o início desta semana, 93% do público alvo (de 5 a 19 anos) já havia se 
vacinado. 

De acordo com a equipe de Vigilância Epidemiológica, o movimento foi grande em 
todas as unidades de saúde, na cidade e distritos, incluindo o Dia D. “Estamos muito fe-
lizes com o resultado da campanha este ano porque superou nossas expectativas. Além 
do público alvo, outras pessoas estão procurando e se vacinando. A conscientização foi 
geral e as pessoas atenderam ao nosso chamado”, comenta o setor.

Campanha de vacinação 
contra o sarampo 

supera expectativas em 
Casa Branca 
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Nos primeiros 10 dias de março, foram confirmados 47 casos da 
doença na cidade; Prefeitura alerta a população para a conscientização e 
combate à doença

O Departamento de Saúde fez um alerta à população de Casa Branca 
para o risco de crescimento dos casos de dengue neste ano na cidade.

Dados atualizados mostram que, de novembro até 10 de março, foram 
notificados e estão sendo investigadas 313 pessoas com suspeita da doen-
ça e 153 casos confirmados de dengue na cidade.

Com o crescente aumento dos casos confirmados e várias cidades da 
região decretando epidemia, o objetivo é aumentar a conscientização 
para o combate à doença.

Segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, 80% dos focos 
do mosquito continuam sendo encontrados nas residências e a conscien-
tização e colaboração da população no combate à doença, vistoriando 
suas residências, semanalmente, e eliminando focos de água parada é 
fundamental.

“A estiagem das chuvas e o aumento da temperatura são fatores fa-
voráveis para proliferação dos criadouros do Aedes aegypti. Casa Branca 
teve dois anos, 2017 e 2018, muito bons com relação a casos de dengue, 
o ano de 2019 não foi bom, com cerca de 200 casos. Infelizmente, a pers-
pectiva para 2020, se observamos as cidades da região que decretaram 
epidemia, é que seja um ano ruim em relação ao número de casos de 
dengue. Se trabalharmos muito bem, conseguiremos evitar, mas se não 
houver a ajuda da população, poderemos ter um ano pior que 2019”, 
alertou a coordenadora.

Ações
O Departamento de Saúde intensificou as ações de combate ao mos-

quito transmissor da dengue e outras doenças que são desenvolvidas na 
cidade durante todo o ano e está trabalhando além do fluxo normal para 
combater a proliferação do mosquito.

Ações desenvolvidas durante todo o ano pela Equipe de Endemias es-
palhadas pela cidade consistem em visitas diárias em residências, comér-
cios, identificação de focos (água parada e objetos potenciais) positivos 
para proliferação do mosquito transmissor da doença, orientações à po-
pulação e ações educativas em escolas.

A Prefeitura ainda realiza mutirões de limpeza através dos Programas 
Bairros em Ordem e Cata Treco. Entretanto, os Agentes da Equipe de En-
demias encontram frequentemente focos positivos do mosquito.

Faça a sua parte. Dengue mata.

Prefeitura alerta para aumento de 
casos de Dengue em Casa Branca
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Distribuição Gratuita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Extrato do Contrato nº 47/20.

Contratado: Associação dos Produtores Rurais do Sítio Lam-
bari de Casa Branca. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICI-
TAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR 
FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES PARA A ALI-
MENTAÇÃO ESCOLAR. O valor do presente Contrato é de 
R$519.616,00 (quinhentos e dezenove mil seiscentos e de-
zesseis reais).

Casa Branca, 09.03.2020

Marco César de Paiva Aga
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Extrato do Contrato nº 51/20.

Contratado: CIRURGICA IZAMED LTDA.
Objeto: Contratação de empresa especializada no forne-
cimento de equipamentos e materiais permanentes para 
a Unidade de Atenção Especializada em Saúde da Rede 
Municipal de Saúde, em atendimento à proposta FNS nº 
11839.940000/1170-10, recurso parlamentar . O valor do 
presente Contrato é de  R$ 32.522,00 (trinta e dois mil qui-
nhentos e vinte e dois reais).

Casa Branca, 10.03.2020

Marco César de Paiva Aga
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Extrato do Contrato nº 48/20.

Contratado: COOPARDENSE-COOPERATIVA AGROPECUARIA 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIAO.
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITA-
ÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FA-
MILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES PARA A ALIMENTA-
ÇÃO ESCOLAR. O valor do presente Contrato é de R$74.460,00 
(setenta e quatro mil quatrocentos e sessenta reais).

Casa Branca, 09.03.2020

Marco César de Paiva Aga
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Extrato do Contrato nº 52/20.

Contratado: JC Barbieri & Cia Ltda-EPP.
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimen-
to de equipamentos e materiais permanentes para a Unidade 
de Atenção Especializada em Saúde da Rede Municipal de Saú-
de, em atendimento à proposta FNS nº 11839.940000/1170-
10, recurso parlamentar. O valor do presente Contrato é  de 
R$ 5.974,00 (cinco mil novecentos e setenta e quatro reais).

Casa Branca, 10.03.2020

Marco César de Paiva Aga
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Extrato do Contrato nº 50/20.

Contratado: VICTOR HUGO TORQUATO.
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimen-
to de equipamentos e materiais permanentes para a Unidade 
de Atenção Especializada em Saúde da Rede Municipal de Saú-
de, em atendimento à proposta FNS nº 11839.940000/1170-
10, recurso parlamentar. O valor do presente Contrato é de  R$ 
7.660,00 (sete mil seiscentos e sessenta reais).

Casa Branca, 10.03.2020

Marco César de Paiva Aga
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Extrato do Contrato nº 53/20.

Contratado: MED CENTER COMERCIAL-LTDA.
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimen-
to de equipamentos e materiais permanentes para a Unidade 
de Atenção Especializada em Saúde da Rede Municipal de Saú-
de, em atendimento à proposta FNS nº 11839.940000/1170-
10, recurso parlamentar. O valor do presente Contrato é de  R$ 
5.805,00 (cinco mil oitocentos e cinco  reais).

Casa Branca, 10.03.2020

Marco César de Paiva Aga
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Casa Branca, Ve-
reador José Cláudio Martins dos Reis, comunica que encon-
tra-se aberta a licitação na modalidade CARTA CONVITE Nº 
02/2020, do tipo menor preço, para contratação de empresa 
para prestação de serviços de fornecimento e manutenção 
de sistemas informatizados e integrados de softwares para 
desenvolvimento e hospedagem de website, consulta públi-
ca, Serviço de Informações ao Cidadão Digital (e-Sic) e Ou-
vidoria.

A data limite para entrega dos envelopes é o dia 24 
de março de 2020, às 13h30min, na Secretaria da Câmara 
Municipal.

A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 24 de março 
de 2020, às 14 horas, no mesmo local.

O Edital em inteiro teor está à disposição dos interes-
sados, que poderão solicitá-lo via e-mail, através dos telefo-
nes 19-3671.1088 e 19-3674.0223, à Rua Barão de Casa Bran-
ca, 220, centro, Casa Branca – SP, CEP 13.700-000, de 2ª a 6ª 
feira, das 8 às 11 hs e das 13 às 17 hs, ou ainda no site oficial 
www.camaracasabranca.sp.gov.br.

Outras informações poderão ser obtidas no endereço, 
telefone ou site acima descritos.

Casa Branca, 10 de março de 2020.

Vereador JOSÉ CLÁUDIO MARTINS DOS REIS
Presidente

EXTRATO

Contrato n°  02/2020
Contratante:  Câmara Municipal de Casa Branca, Estado 

de São Paulo - CNPJ 67.997.981/0001-64
 I.E. isenta
Contratada:  Flávia Carla Lopes Tavares Machado ME
 CNPJ/MF: 31.538.845/0001-69
Objeto:  Contratação de empresa para prestação 

de serviços de transmissão e gravação 
das sessões da Câmara Municipal de Casa 
Branca

Valor:  R$ 16.620,00, em 12 parcelas mensais de 
R$ 1.385,00

Validade:  de 10/3/2020 a 10/3/2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Extrato do Contrato nº 54/20.

Contratado: VENDOR-INFORMÁTICA IMPORTAÇÃO, INDUS-
TRIA, COMERCIO, RECARGA E MANUTENÇÃO LTDA.
Objeto: Contratação de empresa especializada no forne-
cimento de equipamentos e materiais permanentes para 
a Unidade de Atenção Especializada em Saúde da Rede 
Municipal de Saúde, em atendimento à proposta FNS nº 
11839.940000/1170-10, recurso parlamentar. O valor do pre-
sente Contrato é de  R$ 2.017,00 (dois mil  e dezessete  reais).

Casa Branca, 10.03.2020

Marco César de Paiva Aga
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Extrato do Contrato nº 57/20.

Contratado: LINHA MÉDICA COMERCIO REPRESENTAÇÃO E 
IMPORTAÇÃO LTDA.
Objeto: Contratação de empresa especializada no forne-
cimento de equipamentos e materiais permanentes para 
a Unidade de Atenção Especializada em Saúde da Rede 
Municipal de Saúde, em atendimento à proposta FNS nº 
11839.940000/1170-10, recurso parlamentar. O valor do pre-
sente Contrato é de R$ 42.370,00 (quarenta e dois mil tre-
zentos e setenta reais).

Casa Branca, 10.03.2020

Marco César de Paiva Aga
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Extrato do Contrato nº 60/20.

Contratado: VS COSTA & CIA LTDA.
Objeto: Contratação de empresa especializada no forne-
cimento de equipamentos e materiais permanentes para 
a Unidade de Atenção Especializada em Saúde da Rede 
Municipal de Saúde, em atendimento à proposta FNS nº 
11839.940000/1170-10, recurso parlamentar. O valor do pre-
sente Contrato é de R$ 1.257,00 (mil duzentos e cinquenta 
reais).

Casa Branca, 10.03.2020

Marco César de Paiva Aga
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Extrato do Contrato nº 55/20.

Contratado: V.L FUZETI-COMERCIAL.
Objeto:Contratação de empresa especializada no forne-
cimento de equipamentos e materiais permanentes para 
a Unidade de Atenção Especializada em Saúde da Rede 
Municipal de Saúde, em atendimento à proposta FNS nº 
11839.940000/1170-10, recurso parlamentar. O valor do pre-
sente Contrato é de  R$ 5.169,00 (cinco mil cento e sessenta 
e nove reais).

Casa Branca, 10.03.2020

Marco César de Paiva Aga
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Extrato do Contrato nº 58/20.

Contratado: MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS ME-
DICOS HOSPILATARES LTDA.
Objeto: Contratação de empresa especializada no forne-
cimento de equipamentos e materiais permanentes para 
a Unidade de Atenção Especializada em Saúde da Rede 
Municipal de Saúde, em atendimento à proposta FNS nº 
11839.940000/1170-10, recurso parlamentar. O valor do pre-
sente Contrato é de R$ 35.660,00 (trinta e cinco mil seiscen-
tos e sessenta reais).

Casa Branca, 10.03.2020

Marco César de Paiva Aga
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Extrato do Contrato nº 56/20.

Contratado: RIBEIRO APOIO ADMINISTRATIVO E COMERCIO 
EIRELI.
Objeto: Contratação de empresa especializada no forne-
cimento de equipamentos e materiais permanentes para 
a Unidade de Atenção Especializada em Saúde da Rede 
Municipal de Saúde, em atendimento à proposta FNS nº 
11839.940000/1170-10, recurso parlamentar. O valor do pre-
sente Contrato é de  R$ 3.100,00 (três mil e cem reais).

Casa Branca, 10.03.2020

Marco César de Paiva Aga
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Extrato do Contrato nº 59/20.

Contratado: RODRIGO MARQUES NOGUEIRA.
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimen-
to de equipamentos e materiais permanentes para a Unidade 
de Atenção Especializada em Saúde da Rede Municipal de Saú-
de, em atendimento à proposta FNS nº 11839.940000/1170-
10, recurso parlamentar. O valor do presente Contrato é de R$ 
5.908,00 (cinco mil novecentos e oito reais).

Casa Branca, 10.03.2020

Marco César de Paiva Aga
PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO DE AUTORIA DO VEREADOR ROGÉRIO
MENDES

LEI Nº 3648
DE 10 DE MARÇO DE 2020

DENOMINA ADALBERTO GERALDO DA SILVA MONTEIRO O 
DISTRITO INDUSTRIAL, COMERCIAL E RESIDENCIAL II DE 

CASA BRANCA E DÁ PROVIDÊNCIAS.

José Cláudio Martins dos Reis, Presidente da Câmara 
Municipal de Casa Branca, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais e de conformidade com o artigo 47, 
“b”, da Lei Orgânica do Município, promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º. Passa a denominar-se Adalberto Geraldo da Sil-
va Monteiro o Distrito Industrial, Comercial e Residencial II de 
Casa Branca, criado pela Lei n° 2914, de 17 de julho de 2008.

Parágrafo único. A Prefeitura Municipal determinará a 
confecção e colocação, em local adequado, da placa denomi-
nativa do logradouro.

Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogando-se as disposições contrárias.

Câmara Municipal de Casa Branca, 10 de março de
2020.

VEREADOR JOSÉ CLÁUDIO MARTINS DOS REIS
PRESIDENTE
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Secretaria Geral

DECRETO Nº 2.664 de 11 de março de 2020.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, PREFEITO MUNICIPAL DE CASA BRANCA – SP, NO USO E 
GOZO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO

CONSIDERANDO a necessidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro das 
contas municipais;

CONSIDERANDO as implicações inerentes ao último ano do mandato expressas na le-
gislação vigente, especialmente aquelas definidas na Lei Complementar 101/2000, Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal;

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a execução orçamentária e financeira de 
modo a atender integralmente as respectivas disposições legais envolvidas; e 

CONSIDERANDO que a consecução do Programa de Governo, expresso no Plano Pluria-
nual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária, requer a adoção de procedi-
mentos que disciplinem a realização dos dispêndios e o controle da receita;

DECRETA: 
Art. 1º. A execução orçamentária e financeira do Município de Casa Branca no exercício 

financeiro de 2.020 se dará em conformidade com o estabelecido neste decreto.
Art. 2º. Cabe ao Diretor do Departamento Municipal de Planejamento e Apoio Admi-

nistrativo gerir o orçamento municipal, com a atribuição expressa para autorizar o início de 
qualquer processo de despesa, na forma do disposto neste Decreto.

Art. 3º. Cabe a cada gestor ou agente púbico Municipal atender ao disposto neste de-
creto no âmbito de suas Pastas, a fim de que seja mantido o equilíbrio fiscal do Município e 
atendida a legislação pertinente, bem como atender ao disposto no Programa de Trabalho es-
pecificado no Plano Plurianual 2018/2021, aprovado pela Lei Municipal 3.405, de 8 de agosto 
de 2017, bem como na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2.020.

Art. 4º. Fica delegada a competência de ordenar empenho de despesa aos diretores dos 
Departamentos conforme especifica o Anexo I deste Decreto.

Art. 5º. Nos termos do artigo 42 da Lei Complementar 101/2000, é vedada a realização 
de despesa que não possa ser paga integralmente dentro do exercício financeiro de 2.020, ou 
que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibili-
dade de caixa para este efeito.

Parágrafo Único. Mensalmente, o Departamento de Finanças acompanhará as projeções 
de encerramento do exercício sob os aspectos orçamentário e financeiro para subsidiar o 
monitoramento do equilíbrio fiscal das contas do exercício de 2.020.

Art. 6º. Os ordenadores de despesa respondem solidariamente com o Chefe do Poder 
Executivo pelos eventuais atos que resultarem em descumprimento da legislação vigente, 
especialmente no que se refere ao equilíbrio fiscal e à aplicação do disposto no artigo 42 da 
Lei Complementar 101/2000.

Art. 7º. Fica definida a cota orçamentária para o empenhamento da despesa com re-
cursos do Tesouro Municipal do exercício financeiro de 2.020, exceto despesas com pessoal, 
encargos sociais, precatórios e com requisitórios de pequeno valor, nos limites expressos no 
Anexo II deste Decreto.

Art. 8º. O empenho da despesa será realizado nos termos do disposto na Lei Federal 
4.320/64, respeitando-se um terço da cota estipulada para cada Diretoria por quadrimestre.

Parágrafo Único. Eventuais antecipações ou remanejamentos de cotas entre diretorias 
e de valores quadrimestrais deverão ser autorizados previamente pela Chefia de Gabinete e 
Diretoria do Departamento e Planejamento e Apoio Administrativo.

Art. 9º. Com vistas à manutenção do equilíbrio fiscal, findo o segundo bimestre, o De-
partamento Municipal de Planejamento e Apoio Administrativo analisará o comportamento 
da realização de receitas e da execução das despesas e com base nos resultados projetados 
procederá o empenhamento da despesa para o restante do exercício, promovendo, por meio 
de ato próprio do Poder Executivo, a limitação de empenho referida no art. 20 deste decreto.

Art. 10. A realização de qualquer despesa iniciar-se-á exclusivamente pelo responsável 
de cada departamento, com a apresentação de sua motivação, indicação de recursos orça-

mentários ou ficha de orçamento, mediante autorização do ordenador de despesa, por meio 
de comunicação específica e expressa e/ou requisição de compras ou contratação a ser en-
caminhada ao Diretor do Departamento Municipal de Planejamento e Apoio Administrativo.

Art. 11. Cabe ao Serviço Contábil aferir seu enquadramento orçamentário e o saldo 
orçamentário disponível na ficha de orçamento, submetendo as informações ao Diretor do 
Departamento Municipal de Planejamento e Apoio Administrativo, para análise e aprovação 
do prosseguimento da despesa, nos termos do artigo 2º.

Art. 12. As novas contratações para a execução de obras, prestação de serviços e, quan-
do couber, de compras, referidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, serão objeto 
de reserva de recursos orçamentários antecedendo a realização do processo licitatório quan-
do cabível, no valor total da despesa estimada para o exercício.

Art. 13. É vedada a realização de despesas sem prévio empenho, nos termos do art. 60, 
da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ficando o responsável pela despesa incumbido de 
quitá-la às próprias expensas, além de sofrer a perda do cargo.

Art. 14 A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, 
decorrente do efetivo cumprimento de suas obrigações, seja pela entrega do material, pela 
prestação do serviço, pela execução da obra ou pelo implemento da condição contratual, ob-
servado o disposto no art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 15. Cabe aos ordenadores gerir as despesas de sua competência mantendo a res-
pectiva execução contratual em patamares que não superem a conta financeira estipulada 
para liquidação da despesa, de modo a não executar despesa que não possa ser liquidada 
integralmente em cada competência.

Art. 16. Compete ao Diretor do Departamento Municipal de Planejamento e Apoio Ad-
ministrativo em conjunto com o Chefe de Gabinete a liberação de cotas orçamentárias e 
financeiras superiores às estipuladas nos Anexos II e III deste decreto, e à diretora do Depar-
tamento de Finanças o controle das liberações e a atualização das projeções de encerramento 
do exercício com os reflexos do aumento do montante de despesa comprometida.

Art. 17. A liquidação da despesa deverá ser realizada por autoridade ou agente inves-
tido desta competência, por meio do atestado de forma expressa, na medição e/ou no docu-
mento fiscal de obra, de aquisição de materiais ou prestação de serviços, apresentado pelo 
fornecedor.

Parágrafo Único. O pagamento da despesa deverá ser autorizado pelo respectivo Diretor 
do Departamento ao Serviço Contábil, juntamente com o documento fiscal respectivo devida-
mente atestado, com antecedência mínima de dez dias do vencimento.

Art. 18. A abertura de créditos adicionais será realizada nos termos da legislação per-
tinente, atendido o limite definido na lei municipal 3.629, de 27 de novembro de 2019 – Lei 
Orçamentária Anual, pelo Setor de Contabilidade.

Art. 19. Durante a execução orçamentária deverão ser observados os critérios e as dis-
posições previstas quanto à limitação de empenho e à realização de despesas, com vistas ao 
cumprimento do art. 9º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e da Lei Municipal 
nº. 3.597 de 6 de junho de 2019 - Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 1º Bimestralmente, a Diretoria do Departamento Municipal de Planejamento e Apoio 
Administrativo efetuará a análise da realização da receita, e no caso da mesma não comportar 
o cumprimento das metas de equilíbrio fiscal, promoverá a limitação de empenho e movi-
mentação financeira, exceção feita às despesas que constituam obrigações constitucionais, 
inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e às ressalvadas pela Lei de 
Diretrizes Orçamentárias vigente.

§ 2º Havendo o restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição 
das dotações, cujos empenhos foram limitados, dar-se-á de forma proporcional às reduções 
efetivadas.

Art. 20. A autoridade ou o agente que der causa à realização de despesa sem prévio 
empenho ou em desacordo com as disposições contidas neste Decreto, além de arcar pes-
soalmente com o dispêndio, será responsabilizado nos termos da lei, mediante apuração de 
responsabilidade funcional.

Art. 21. As situações excepcionais, não contempladas pelo presente decreto, serão tra-
tadas e deliberadas pelo Diretor do Departamento Municipal de Planejamento e Apoio Admi-
nistrativo.

Art. 22. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 11 de março 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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RESOLUÇÃO DEFESA CIVIL Nº. 02/2020

EDSON LUIS FLORÊNCIO, Coordena-
dor da Defesa do município de Casa Branca, 
usando das atribuições que lhe são conferi-
das pela Portaria nº. 6.097 de 21/03/2017, 
em conformidade com a Lei 2.457 de 30 de 
junho de 2017, Art. 06 – inciso IV RESOLVE: 

Art. 01º. - Nomeia e dá posse aos 
servidores que constituirão o Setor de En-
genharia da Defesa Civil do Município de  
Casa Branca:

• Sofia Martinatti Grillo – Engenheira Fiscal 
-    Arquiteta- CAU A148090-1
• Tais de Andrade Sartori – Engenheira Quí-
mica  -    CRQ 004345570
• Flavio José Beloni – Fiscal de Edificações 

Art. 2º - A execução dos trabalhos dos 
integrantes da Defesa Civil não será remu-
nerada, sendo considerada relevantes para 
o Município.

   
Registre – se e Publique – se em livro 

próprio na sede da Defesa Civil do municí-
pio de Casa Branca-SP. 

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 21 de 
Fevereiro de 2020.

Edson Luis Florêncio
- Coordenador da Defesa Civil –

Visto: Marco Cesar de Paiva Aga
- Prefeito Municipal - 

RESOLUÇÃO DEFESA CIVIL Nº. 03/2020

EDSON LUIS FLORÊNCIO, Coordena-
dor da Defesa do município de Casa Branca, 
usando das atribuições que lhe são conferi-
das pela Portaria nº. 6.097 de 21/03/2017, 
em conformidade com a Lei 2.457 de 30 de 
junho de 2017, Art. 06 – inciso IV RESOLVE: 

Art. 01º. - Nomeia e dá posse aos 
Agentes Municipais da Defesa Civil do Mu-
nicípio de  Casa Branca, conforme segue: - 

• João Henrique Piso – 
   Matricula 1671
• Jeferson Eduardo Teixeira – 
   Matricula 2281

Art. 2º - A execução dos trabalhos dos 
integrantes da Defesa Civil não será remu-
nerada, sendo considerada relevantes para 
o Município.

   
Registre – se e Publique – se em livro 

próprio na sede da Defesa Civil do municí-
pio de Casa Branca-SP. 

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 21 de 
Fevereiro de 2020.

Edson Luis Florêncio
- Coordenador da Defesa Civil –

Visto: Marco Cesar de Paiva Aga
          - Prefeito Municipal - 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
DEFESA CIVIL - COMDEC

Rua Capitão Horta, nº785 – Centro – Casa Bran-
ca-SP – CEP13700-000.
Fone: (019) 3671-3670

e-mail:obraspublicas@casabranca.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
DEFESA CIVIL - COMDEC

Rua Capitão Horta, nº785 – Centro – Casa Bran-
ca-SP – CEP13700-000.
Fone: (019) 3671-3670

e-mail:obraspublicas@casabranca.sp.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020 - Processo nº 40/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Rua Augusta Saran (trecho 
entre R. dos Bittencourt  e R. Ricardo Santa Rosa)-Vila Santa 
Maria, neste Municipio, com recursos provenientes da rubri-
ca 18-Chefia de Obras-Pavimentações-Contrapartida-FINISA.

Entrega de Envelopes Nº01 e Nº02 até às 08:50 horas 
do dia 27/03/2020.Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Es-
quina com Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo.

A abertura dos envelopes ocorrerá no mesmo dia indi-
cado às 09h. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina 
com Rua Altino Arantes, Setor de Licitações.

Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720

Casa Branca, 09.03.2020

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020- Processo nº 18/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO JD. BELA VISTA MCMV 
TRECHO 1 – Rua Benedito Prado e Rua Fernando Giusti 
nesta cidade, com recursos provenientes do Convenio nº 
885878-CTR 1064454-46 – MDR e da dotação orçamentária 
nº 02.20.15.452.0023.1.027.449051.

Entrega de Envelopes Nº01 e Nº02 até às 13:50 horas 
do dia 30/03/2020. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Es-
quina com Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo. 

A abertura dos envelopes ocorrerá no mesmo dia indi-
cado às 14h. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina 
com Rua Altino Arantes, Setor de Licitações. 

Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720.

Casa Branca, 11.03.2020

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020- Processo nº 19/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Rua Antônia Paulete Pieri-
ni, Rua Christiano Dutra Sobrinho e Rua Evalto Silva Lavoura 
no Distrito de Lagoa Branca, neste Município, com recursos 
provenientes do Convenio da Casa Civil do Governo do Es-
tado de São Paulo nº 1694/2018 e da rubrica 18-Chefia de 
Obras-Pavimentações-Contrapartida.

Entrega de Envelopes Nº01 e Nº02 até às 08:50 horas 
do dia 30/03/2020. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Es-
quina com Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo. 

A abertura dos envelopes ocorrerá no mesmo dia indi-
cado às 09h. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina 
com Rua Altino Arantes, Setor de Licitações. 

Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720.

Casa Branca, 11.03.2020

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

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 20/02/2020, elaborado Termo de Inutilização nº 480
Publique-se.
Proc. 026/2003 – Valéria Ferriolli Marques ME 
Rua Cel José Júlio n° 848 – Centro – Casa Branca/SP
Em 11/03/2020, elaborado Termo de Inutilização nº 481
Publique-se.

DEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIO-
NAMENTO INICIAL
Proc.052/2018 – Águas de Casa Branca SPE ltda – ETA III 
Chácara Monte Belo s/n –Desterro – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc.009/2020 – Alice Basile de Carvalho 
Rua Duque de Caxias n° 668 –Centro – Casa Branca/SP

Publique-se.
Proc.008/2020 – Pack Big Bag Indústria de Embalagens e Ser-
viços ltda 
Rodovia SP 340 km 237+250m – Industrial – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc.011/2020 – Gislene Rosalin Duarte 
Rua Fernando Musa n° 91 – Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.

DEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LI-
CENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COM / 
SEM EQUIPAMENTO
Proc.086/2003 – Ricardo Martins da Cruz 
Rua Altino Arantes n° 720 –Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc.029/2017 – Prefeitura Municipal de Casa Branca – RT 1 
Rua Luiz Gama n° 290 –Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc.030/2017 – Prefeitura Municipal de Casa Branca – RT 2 
Rua Ângelo Stefanini n° 415 –Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc.031/2017 – Prefeitura Municipal de Casa Branca – RT 3 
Rua Marechal Deodoro n° 560 –Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc.032/2017 – Prefeitura Municipal de Casa Branca – RT 4 
Rua Lucio Leonel n° 312 –Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc.034/2017 – Prefeitura Municipal de Casa Branca – RT 6 

Rua São João n° 11 –Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc.035/2017 – Prefeitura Municipal de Casa Branca – RT 7
Rua Narciso Marques n° 412 –Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc.036/2017 – Prefeitura Municipal de Casa Branca – RT 8 
Rua Justino de Castro n° 731 –Centro – Casa Branca/SP
Publique-se. 
Proc.102/2017 – Jussara Maria de Souza Franco Della Torre 
Avenida Luiz Gama n° 446 –Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc.09/2018 – Joel Moreira de Assis 
Rua São Bento n° 76 –Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc.038/2006 – Luciane Cristina Galamba 
Rua Capitão Horta n° 576 –Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc.008/2019 – Clínica Odontológica Pellegrini ltda 
Rua Altino Arantes n° 686 –Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc.012/2018 – APM E. E. Francisco Eugênio de Lima 
Rua Ipiranga n° 53– Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.

Casa Branca, 11 de MARÇO de 2020.

T haís Ribeiro
COORD. VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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Secretaria Geral/ 2020

LEI Nº 3.647   de 06 de março de 2020.

DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE COMBATE, CONTROLE E 
PREVENÇÃO À PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AE-
GYPTI E CONTROLE DE ANIMAIS PEÇONHENTOS E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS. 

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

Art. 1º -  O Poder Executivo Municipal promoverá 
ações de polícia administrativa visando impedir hábitos e 
práticas que exponham a população ao risco de dissemina-
ção da Dengue e de animais peçonhentos.

§ 1º Todos os imóveis rurais ou urbanos situados Mu-
nicípio de Casa Branca, edificados ou não, sujeitam, a partir 
da publicação desta Lei, seus proprietários, possuidores, lo-
catários ou responsáveis na obrigação solidária de preven-
ção e adoção de medidas que evitem a presença e a prolife-
ração do mosquito “Aedes aegypti”, transmissor da dengue, 
ou de qualquer outro gênero e espécie, seja ele transmissor 
ou não de moléstia ao ser humano e a presença de animais 
peçonhentos.

§ 2º Incluem-se nas disposições desta Lei, todas as em-
presas situadas no Município, independentemente do seu 
ramo de atividade, sujeitando os seus responsáveis legais às 
obrigações e penalidades aqui previstas.

§3º - Ficam o Município e os responsáveis pelos esta-
belecimentos públicos e privados, em geral, proprietários ou 
locatários, de imóveis rurais e urbanos, obrigados a adotar as 
medidas necessárias à manutenção de seus imóveis limpos, 
sem acúmulo de objetos e materiais que propiciem a insta-
lação e proliferação dos vetores causadores da dengue e de 
animais peçonhentos.

Art. 2º - A Diretoria Municipal de Saúde manterá servi-
ço permanente de esclarecimento à população sobre formas 
de prevenção à dengue, conscientização da população, mu-
tirão comunitário através do dia “D” de combate à dengue, 
fiscalização de criadouros de mosquito Aedes Aegypti, fisca-
lização de criadouros de animais peçonhentos, entre outras 
atividades desenvolvidas pela divisão.

Art. 3º - Ficam os responsáveis por borracharias, em-
presas de recauchutagem, recicladoras de sucatas e afins, 
depósitos de veículos, desmanche e ferros-velhos e estabele-
cimentos similares, obrigados a adotar medidas que visem a 
eliminar os criadouros dos vetores citados nesta lei.

Parágrafo único -  O desrespeito ao previsto neste artigo 
ensejará a apreensão e remoção dos materiais em desordem, 
ás expensas do seu proprietário, os quais serão encaminha-
dos e doados para cooperativas ou associações que exerçam 
atividades de reciclagem.

Art. 4º - Ficam os proprietários de imóveis urbanos ou 
rurais incumbidos de remover e destinar, de maneira ambien-
talmente correta, os materiais inservíveis, tais como: entu-
lhos, pneus e outros recipientes que forem depositados irre-
gularmente em terrenos de sua propriedade, sejam baldios, 
margens de córregos e represas, glebas ou qualquer área do 

Município, habitadas ou não, sem prejuízo da aplicação aos 
responsáveis das penalidades previstas em lei.

Art. 5º - Ficam os responsáveis por cemitérios obriga-
dos a exercer rigorosa fiscalização em suas áreas, determi-
nando a imediata retirada de quaisquer vasos ou recipientes 
que contenham água em seu interior, somente será permiti-
da a utilização de ornamentos ou recipientes que retenham 
água se estiverem devidamente preenchidos com areia e ou 
utilizar outros meios eficazes para evitar o cumulo de água, 
procedendo à confecção de orifícios na parte inferior dos va-
sos ou recipientes ou, ainda, incrementar quaisquer outros 
métodos eficientes que não permitam o acumulo de água em 
seus interiores.

Art. 6º - Ficam os responsáveis por obras de constru-
ção civil em andamento ou paralisadas temporariamente, 
os responsáveis pelos imóveis para venda, locação e ou por 
terrenos, obrigados a adotar medidas tendentes à drenagem 
permanente de coleções liquidas originadas ou não por chu-
vas, bem como à limpeza das áreas sob sua responsabilidade, 
providenciando o adequado descarte, de modo que inviabili-
ze os eventuais criadouros existentes.

Parágrafo único. Os imóveis onde haja construção civil, 
também obrigarão solidariamente o engenheiro responsável 
técnico pela obra em andamento ou paralisada temporaria-
mente pelas disposições desta lei.

Art. 7º - Ficam os responsáveis por imóveis dotados de 
piscinas obrigados a manter tratamento adequado da água, 
de forma a não permitir a instalação ou proliferação de mos-
quitos.

§ 1º -  É considerado tratamento adequado das piscinas: 
I - manter o pH entre 6,7 e 7,9;
II - o cloro residual disponível estar compreendido entre 

0,5 mg/l (meio miligrama por litro) e 0,8 mg/l (oito décimos de 
miligrama por litro);

III - as piscinas deverão ser mantidas cobertas com lo-
nas apropriadas, de forma a não acumular água nestas lonas, 
quando estiverem em desuso.

§ 2º- As piscinas que não disponham de sistema de re-
circulação da água deverão ser esvaziadas e lavadas, esfre-
gando-se suas paredes, ao menos, uma vez por semana.

§ 3º- Os espelhos d`água, as fontes e os chafarizes tam-
bém deverão ser esvaziados e lavados, ao menos, uma vez 
por semana.

Art. 8º - Nas residências, nos estabelecimentos indus-
triais, comerciais e prestadores de serviços, em instituições 
públicas e privadas, bem como em terrenos nos quais existam 
caixas d`água, ficam os responsáveis obrigados a mantê-las 
permanentemente tampados, com vedação segura, impediti-
va da proliferação de mosquitos.

Art. 9º - Os estabelecimentos que comercializem produ-
tos de consumo imediato contidos em embalagens descartá-
veis ficam obrigados a instalar, nos próprios estabelecimen-
tos, em local de fácil acesso com visualização e devidamente 
sinalizado, recipientes suficientes para o descarte destas em-
balagens.

§ 1º- As embalagens descartáveis armazenadas deverão 
ser encaminhadas, pelos estabelecimentos comerciais, as en-
tidades públicas ou privadas, cooperativas e associações que 
recolham materiais recicláveis.

§ 2º - Os estabelecimentos referidos no caput deste ar-
tigo terão o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de pu-
blicação desta lei, para se adaptarem à norma ora instituída.

Art. 10 – Fica autorizado o Poder Executivo, através de 

sua autoridade sanitária, de seus agentes de fiscalização e 
agentes de controle de Endemias e afins, visando a realização 
de inspeção, verificação, orientação, informação, aplicação de 
inseticidas ou qualquer outra atividade especifica de combate 
à Dengue e a animais peçonhentos, a ingressar nos imóveis 
localizados no Município mediante prévio consentimento de 
algum dos moradores maiores de 18 (dezoito) anos, quando 
tratar-se de imóvel habitado e do responsável legal, quando 
tratar-se de empresa ou imóvel desocupado.

§ 1º - Ocorrendo obstrução ou impedimento do in-
gresso no imóvel ou empresa, da autoridade sanitária e/ou 
agentes de fiscalização e agentes de controle de Endemias 
e afins para dar cumprimento das medidas mencionadas 
neste artigo, o infrator será processado administrativamen-
te, com a posterior aplicação das penalidades previstas na 
presente lei.

§ 2º -Verificando-se a ausência das pessoas descritas 
no caput deste artigo, proceder-se-á a notificação por hora 
certa para nova visita, podendo valer-se o Executivo da pu-
blicação no órgão oficial de imprensa do Município. O res-
ponsável deverá se fazer presente naquele horário pré-de-
terminado, sob pena de sofrer as medidas mencionadas no 
parágrafo primeiro deste artigo.

§ 3º - A autoridade sanitária, os agentes de fiscaliza-
ção e agentes de controle de Endemias e afins quando no 
exercício de suas funções de controle de mosquitos do gêne-
ro Aedes e animais peçonhentos poderão solicitar apoio da 
autoridade policial para o encaminhamento das ações que 
se façam necessárias.

Art. 11 - Fica autorizado o Poder Executivo, através 
de sua autoridade sanitária, de seus agentes de fiscalização 
e agentes de controle de Endemias e afins, a proceder ao 
ingresso forçado em imóveis públicos e particulares, no caso 
de situação de abandono, ausência ou recusa de pessoa que 
possa permitir o acesso de agente público, regularmente de-
signado e identificado, quando se mostre essencial para a 
contenção das doenças.

§ 1º -Para fins do disposto no caput, entende-se por:
I - imóvel em situação de abandono: aquele que de-

monstre flagrante ausência prolongada de utilização verifi-
cada por suas características físicas, por sinais de inexistên-
cia de conservação, pelo relato de moradores da área ou por 
outros indícios que evidenciem a sua não utilização;

II - ausência: a impossibilidade de localização de pes-
soa que possa permitir o acesso ao imóvel na hipótese de 
duas visitas devidamente comunicadas, em dias e períodos 
alternados, dentro do intervalo de dez dias;

III - recusa: negativa ou impedimento de acesso do 
agente público ao imóvel.

Art. 12 -O ingresso forçado será realizado buscando 
a preservação da integridade do imóvel e das condições de 
segurança em que foi encontrado.

Art. 13-  Nos casos de ingresso forçado em imóveis pú-
blicos e particulares, o agente público competente emitirá 
relatório circunstanciado no local.

Parágrafo único-  Constarão do relatório circunstan-
ciado:

I - as condições em que foi encontrado o imóvel;
II - as medidas sanitárias adotadas para o controle do 

vetor e da eliminação de criadouros do mosquito Aedes Ae-
gypi e de animais peçonhentos;

III - as recomendações a serem observadas pelo res-
ponsável; e

IV - as medidas adotadas para restabelecer a seguran-
ça do imóvel.
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Art. 14 -  Ficam os responsáveis pelas imobiliárias e 

condomínios fechados obrigados a colaborar com os agen-
tes públicos, sempre que solicitados, fornecendo informa-
ções que possibilitem encaminhar notificações e autos aos 
responsáveis por imóveis desocupados e que estejam sob 
sua administração.

Parágrafo único. Os responsáveis pelas imobiliárias 
deverão sempre solicitar aos seus corretores e potenciais 
clientes que adotem medidas que inviabilizem a prolifera-
ção de mosquitos do gênero Aedes, nos imóveis desocupa-
dos, sempre que os adentrarem, especialmente, no tocante 
a ralos desprotegidos e vasos sanitários destampados, bem 
como notificando as autoridades sanitárias sobre a consta-
tação de focos de mosquitos.

Art. 15 - A constatação de criadouros/ focos de mos-
quitos do gênero Aedes e de animais peçonhentos nos imó-
veis constitui infração, punível conforme as penalidades es-
tabelecidas nesta lei, sem prejuízo da prevista na legislação 
federal e estadual.

Parágrafo único -  consideram-se criadouros, passíveis 
de autuação, a existência no local dos seguintes materiais 
em desacordo com as regras prevista nesta lei, além de ou-
tros que demonstrem risco de proliferação dos vetores cau-
sadores da dengue, ou seja, dos mosquitos do gênero Aedes 
ou de qualquer outro gênero e de animais peçonhentos:

I - recipientes/caixa d`água/reservatório e bebedouros 
e animais;

II - tambor/tanque/barril/piscina de qualquer tipo;
III - pneu ou similar;
IV - prato/vaso/xaxim;
V - vaso com água;
VI - material reciclável em local descoberto;
VII - fonte ornamental e espelhos d`água, com água 

parada sem tratamento, que possibilite o desenvolvimento/
crescimento de larvas;

VIII - laje/caIha/ralo/greIha/masseira/churrasqueira;
IX - lona/plástico/encerado;
X - bromélia/bananeira/oco de árvore;
XI - lata/frasco/pote/garrafa/garrafão/vidros/vasilhas 

em geral.
XII – telhas/ tijolos/ pisos/ azulejos
XIII – madeiras/ dormentes ou similares
XIV – entulhos de construção
XV – outros que constituídos por quaisquer tipos de 

matérias e devido a sua natureza, sirvam para acúmulo de 
água

Art. 16 - Constatado o foco, será feita orientação oral 
e por escrito, e protocolado documento com prazo de 48 ho-
ras para regularização da situação notificada.

Art. 17 - Decorrido o prazo da notificação instituído 
pelo artigo anterior, os agentes retornarão ao local para ve-
rificar a extinção dos focos de criadouros. 

Art. 18 -  A desobediência e ou não observância das 
disposições contidas na notificação, implicará, na imposição 
de multa, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

 Parágrafo único- Em caso de reincidência, será aplica-
da multa em dobro.

Art. 19 -  Os proprietários ou possuidores, a qualquer 
título, de terrenos baldios ou não, são obrigados a mantê-los 
limpos, roçados e drenados, nos termos desta lei.

§1º - Consideram-se terrenos limpos, para efeitos des-
sa lei, aqueles situados em área urbana do município de 
Casa Branca cuja vegetação não ultrapasse 0,40 cm (quaren-
ta centímetros), considerando-se qualquer ponto dos mes-

mos, e que não sirvam como depósito de lixo, entulhos e 
materiais inservíveis, pantanosos e/ou com água estagnada.

§2º - Não se incluem na obrigação prevista no caput 
deste artigo as áreas de Preservação Permanente, Bosques 
Nativos e áreas naturalmente alagadiças.

  Art. 20 - Estando o terreno em desconformidade com 
o disposto no parágrafo primeiro do artigo anterior, o pro-
prietário ou possuidor de terreno será notificado para que, 
no prazo de 10 (dez) dias, efetue a limpeza do seu terreno.

  
Art. 21- Para os efeitos desta Lei, entende-se por limpeza de 
terrenos:

I - A capinagem mecânica e/ou roçagem do mato even-
tualmente crescido no terreno;

II - Remoção de detritos, entulhos e lixos que estejam 
depositados no terreno baldio;

III – Drenagem de terrenos alagados.
Parágrafo único. Fica proibido o emprego de fogo 

como forma de limpeza de vegetação, lixo ou de quaisquer 
detritos e objetos.

Art. 22-Constatando o não cumprimento da notifica-
ção para limpeza do terreno, será lavrado auto de infração 
correspondente à 10 (dez) vezes o valor da VRM (Valor de 
Referência Municipal) do Município, deferindo-se o prazo de 
10 (dez) dias, para que o proprietário ou o possuidor do ter-
reno apresente defesa.

 Parágrafo único- Em caso de reincidência, será aplica-
da multa em dobro.

 
Art. 23 - As infrações a presente Lei serão aplicadas 

pelos agentes de fiscalização, autoridade sanitárias e agen-
tes de controle de Endemias e afins, mediante vistoria no 
local, que lavrarão autos de infrações.

Art. 24 - O auto de infração será lavrado na sede da 
repartição competente ou no local em que for verificada a 
infração, pela autoridade responsável que a houver consta-
tado, devendo conter:

I - nome do infrator (proprietário, locatário e ou repre-
sentante legal);

II - local, data e hora da lavratura da infração;
III - descrição da infração e menção do dispositivo le-

gal ou regulamentar transgredido;
IV - penalidade a que está sujeito o infrator e o respec-

tivo preceito legal que autoriza a sua imposição;
V - assinatura do autuado ou, na sua ausência ou re-

cusa, de 2 (duas) testemunhas, bem como da autoridade au-
tuante; e,

VI - prazo para interposição de defesa e ou pagamento 
da multa, quando cabível.

Art. 25 - O infrator será notificado para ciência do 
auto de infração:

I - pessoalmente, quando presente à lavratura do mes-
mo;

II - pelo correio, com aviso de recebimento, quando 
ausente no momento da lavratura; e,

III - por edital, se estiver em lugar incerto ou não sa-
bido.

§ 1º -Se o infrator for notificado pessoalmente e recu-
sar-se a exarar ciência, essa circunstância deverá ser men-
cionada expressamente no auto de infração.

§ 2º - A notificação será enviada pelo Correio ao ende-
reço constante do Cadastro Municipal de Imóveis.

§3º - O edital referido no III deste artigo será publi-
cado em única vez no Diário Oficial deste Município, con-
siderando-se efetivada a notificação 05 (cinco) dias após a 
publicação.

Art. 26 - Aos infratores assiste o direito de apresentar 
defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias, a contar da ciência 
da notificação, através de requerimento dirigido à Comissão 
Especial, que será designada por meio de Portaria para esse 
fim, e protocolado na Seção de Protocolo da Prefeitura Mu-
nicipal, prescindindo de pagamento de custas.

Art. 27 - As multas deverão ser pagas pelo infrator no 
prazo de 10 (dez) dias, a contar da ciência da notificação ou 
do indeferimento da defesa.

Parágrafo único. Findo o prazo estabelecido no 
“caput”, sem o pagamento da multa, será determinada a 
inscrição do débito em dívida ativa do Município.

Art. 28 -Persistindo a irregularidade, será aplicada 
nova multa em dobro dos valores previstos e, quando ne-
cessário e possível, apreendido o material, que terá a des-
tinação prevista no parágrafo único do artigo 3º, desta Lei.

§ 1º -Em se tratando de estabelecimento comercial, 
persistindo a irregularidade, além das multas e apreensão 
dos materiais, poderá ser cancelada a licença de funciona-
mento e interditada a atividade.

§ 2º - Independentemente da aplicação das penalida-
des aqui previstas, em caso de reincidência, deverá ser co-
municado o Ministério Público para que sejam tomadas as 
medidas no âmbito de sua competência.

§ 3º -O executivo municipal manterá cadastro con-
tendo o nome e qualificação dos infratores reincidentes, os 
quais ficarão impedidos de receber quaisquer descontos, 
isenção ou anistia de tributos municipais sob sua respon-
sabilidade pelo período de 03 (três) anos a contar da data 
da infração.

§ 4º - A atualização monetária dos valores previstos 
no caput artigo será efetuada sempre no dia 1º de janeiro de 
cada ano, considerando a variação acumulada do INPC-IBGE 
nos doze meses anteriores.

§ 5º - A verba arrecadada pela aplicação das multas 
será totalmente revertida para apoio às ações de combate à 
Dengue e animais peçonhentos, através da compra de ma-
terial de trabalho, material informativo e educativo, realiza-
ção de eventos e campanhas.

  
Art. 29- Qualquer munícipe, poderá reclamar através da Ou-
vidoria a existência de terrenos baldios que necessitem de 
limpeza e de criadouros de dengue.

 
Art. 30 - A fiscalização será exercida através dos Agentes 
de fiscalização, autoridades sanitárias e agentes controle 
de endemias, que ficarão incumbidos de realizar inspeções, 
lavrar notificações, autuar e multar, além de outros procedi-
mentos administrativos que se tornarem necessários.

  
Art. 31 - Fica o Executivo Municipal autorizado a regulamen-
tar a presente lei através de Decreto.

Art. 32 - Esta Lei entra em vigor na data da sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 06 de março 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



 Casa Branca, 13 de março de 2020 - Edição 143/202018

Secretaria Geral

DECRETO Nº 2.662 de 09 de março 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 ao inciso III 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$ 431.000,00 (Quatrocentos e trinta e um mil 
reais) na dotação do orçamento vigente 010218.1545100211
.020.449051/143 – Obras e Instalações. 

Artigo 2º - O crédito adicional aberto no artigo 1º terá 
como fonte de recurso o proveniente de previsão de excesso 
de arrecadação da rubrica 2.1.1.9.00.1.1.01/63 Operação de 
Crédito-Desenvolve São Paulo.

 Artigo 3º - Fica aberto crédito adicional su-
plementar no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco 
mil reais) na dotação do orçamento vigente, a seguir: 
010213.1236600142.021.339039/78  Outros Serv.Terc.– PJ.

Artigo 4º - Fica aberto crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 323.000,00 (trezentos e vinte e três mil reais) 
na dotação do orçamento vigente 0102020.1545200231.027
.449051/162 Obras e Instalações.

Artigo 5º - Os créditos adicionais abertos nos artigos 
3º e 4º terão como fonte de recurso o proveniente de superá-
vit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício 
anterior.

 
Artigo 6º - Este Decreto entrará em vigor na data de 

sua publicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 09 de março 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

Secretaria Geral

DECRETO Nº 2.663 de 09 de março de 2020.

Regulamenta a forma de pagamento de diárias para 
alimentação e dá outras providências.

MARCO CESAR DE PAIVA AGA, Prefeito do Município 
de Casa Branca, no uso e gozo de suas atribuições legais, 
estabelece as normas e procedimentos para a concessão de 
diárias para alimentação nos seguintes termos

Considerando a necessidade de estabelecer as normas 
e procedimentos para atendimento da concessão de diárias 
aos servidores públicos municipais disciplinada pela Lei Mu-
nicipal nº 3.363, de 31 de janeiro de 2017.

Art. 1º - A escala de valores das diárias para despesas 
com alimentação atenderá ao disposto no art. 1º da Lei Mu-
nicipal nº 3.363, de 31 de janeiro de 2017.

§1º - Considera-se servidor os funcionários da Prefei-
tura do Município de Casa Branca concursados, nomeados, 
designados, contratados ou sob qualquer outra forma de 
investidura excetuados os agentes políticos (Prefeito, Vice-
-Prefeito, Subprefeitos, Chefe de Gabinete e Secretários Mu-
nicipais).

§2º - As despesas de alimentação dos agentes políticos 
serão custeadas sob regime de adiantamento e estão sujei-
tas ao regulamento próprio.

Art. 2º - A concessão das diárias se dará por meio de 
empenho prévio ordinário na rubrica Diárias – Pessoal Civil.

Art. 3º - O montante a ser disponibilizado decorrerá 
de solicitação prévia, assinada pelo Diretor responsável, 
para período não superior a 30 (trinta) dias, denominado 
período de utilização.

Parágrafo Único – O prazo para apresentação da soli-
citação é 5 (cinco) dias anteriores ao período de utilização no 
setor de contabilidade.

Art. 4º - A prestação de contas dos valores concedidos 
será realizada através de planilha com demonstração dos 
dias efetivos de deslocamentos e de relatório descritivo da 
finalidade.

§1º – O prazo para prestação de contas é de (5) dias 
após o período de utilização.

§2º – A Diretoria solicitante será responsável por man-
ter organizados os relatórios detalhados que motivaram as 
solicitações das diárias para apresentação junto aos órgãos 
de controle quando solicitado.

§3º - O setor de Contabilidade manterá uma via da 
solicitação e da prestação de contas para acompanhamento 
dos prazos.

Art. 5º - Os valores não utilizados conforme o confron-
to da solicitação prévia e a prestação de contas deverão ser 
imediatamente devolvidos através de depósito na conta da 
administração.

§1º - O confronto da solicitação prévia e a prestação de 
contas será elaborado pela Diretoria solicitante e remetido 
ao setor de contabilidade juntamente com o comprovante 
de depósito do saldo não utilizado.

§2º - A ausência da prestação de contas no prazo es-
tipulado no Art. 4º ocasionará o desconto integral do mon-
tante concedido em folha de pagamento não cabendo re-
embolso.

§3º - Não haverá ressarcimento de diárias não solici-
tadas previamente ou que excederem o montante solicitado.

§4º - Poderão ser autorizados descontos dos saldos 
não utilizados em solicitação imediatamente posterior nos 
casos de diárias concedidas de forma contínua.

Art. 6º - As planilhas de controle mencionadas nos 
Art.s 3º e 4º constam como anexo I e anexo II.

Art. 7º - As demais despesas de viagens ocorrerão em 
conformidade com o Decreto nº 2.517, de 10 de maio de 
2018 que regulamenta o regime de adiantamento.

Parágrafo Único – Poderão ser concedidas diárias 
através de regime de adiantamento mediante o atendimen-
to as normativas do regulamento próprio.

Art. 8º - Os casos omissos serão disciplinados pela Di-
retoria Financeira.

Art. 9º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.

                         
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 09 de março 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/ 2020

LEI Nº 3.645   de 06 de março de 2020.

AUTORIZA A ALIENAÇÃO DE LOTES DO DISTRITO IN-
DUSTRIAL, COMERCIAL E RESIDENCIAL DE CASA BRANCA 02 
QUE ESPECIFICA, 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 o Chefe do Executivo autorizado a alie-
nar, através de venda, a RODRIGO NEIRA MARIANO & CIA 
LTDA, CNPJ nº 13.850.574/0001-09, empresa esta que se sa-
grou vencedora do certame licitatório realizado na modali-
dade Concorrência Pública nº 05/2019 - Processo Adminis-
trativo nº 101/2019, um lote de terreno sem benfeitorias, 
integrantes do patrimônio público municipal, cuja descrição 
se colaciona abaixo:

01 (um) lote de terreno indicado como sendo da Qua-
dra 4-C conforme matrícula nº 19.909, com área de 828,74 
m² localizado na Rua Antônio Ribeiro Fialho no Distrito In-
dustrial Comercial e Residencial de Casa Branca 02 no valor 
de R$ 66.299,20 conforme laudo de avaliação.

Art. 2º -  O lote de terreno ou módulo industrial foi 
alienado em consonância com as normas estabelecidas na 

P O R T A R I A   Nº. 6.629

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 E DE CONFORMI-
DADE COM A LEI MUNICIPAL NO. 3.415 DE 28 DE SETEMBRO 
DE 2017.

RESOLVE designar WAGNER MARQUES LOPES JUNIOR, 
Servidor Público Municipal devidamente concursado e ad-
mitido em 02.09.1981, Matrícula no. 422, para a partir desta 
data responder pelo Convênio ITR- Imposto Territorial Ru-
ral, junto à Receita Federal do Brasil.

Fica revogada a Portaria no. 6.080 de 09 de março de 
2017.

Registre      -      se      e      Publique      -      se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 02 de março de 2020. 

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Secretaria Geral/ 2020

Autoria dos Vereadores Marcelo Galante Lopes da Cunha 
e Rubens Antônio Scapin

LEI Nº 3.646   de 06 de março de 2020.

DENOMINA “DURVAL ANTONIALLI” A ESTRADA MU-
NICIPAL CUJA ENTRADA É NA SP 340, LIGANDO O ANTIGO 
TRATAMENTO DE ESGOTO “PAPAGAIO” À APAN. 

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

Art. 1º. Fica denominada “Durval Antonialli” a estra-

Lei nº 8.666/1993, possuindo o licitante vencedor plena ci-
ência que a venda somente será firmada após autorização 
legislativa específica.

Art. 3º - Para a venda do Lote referido no Artigo 1º, 
a Comissão do Distrito Industrial, constituída pela portaria 
nº 6.532 de 06 de junho de 2.019, realizou a avaliação do 
imóvel, cujo valor mínimo estipulado foi de R$ 66.299,20.

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

Art. 5º - A venda do lote estipulado no Art. 1º desta Lei 
é regida e regulamentada, pelas Leis Municipais nº 1.367 de 
17/12/87, nº 1.498 de 17/01/90, n] 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 22/03/90, 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 - 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 
autorizado pelo Poder Legislativo.

§ 2º -  A Empresa compradora obriga-se a cumprir as 
normas estabelecidas pela CETESB (Companhia de Tecnolo-
gia e Saneamento Ambiental) para o Distrito Industrial e Re-
sidencial 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 e presente 
alienação, revertendo o imóvel ao patrimônio municipal 
com todas as benfeitorias existentes, sem direito a qualquer 
retenção ou indenização pelo comprador.

Art. 7º - Fica o Poder Executivo, após a aprovação des-
ta Lei, autorizado a outorgar Escritura Provisória de Compra 
e Venda a empresa compradora Rodrigo Neira Mariano & 
Cia Ltda., desde que ela se encontre com suas obrigações 
atualizadas.

Art.8º - Os valores oriundos da alienação do lote de 
que se trata esta Lei serão utilizados especificamente em 
despesas de capital, com rubrica própria a ser criada, para 
o incentivo de industrias a se instalarem em nosso municí-
pio, melhorias na infraestrutura dos Distritos Industriais 01 
e 02, na 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 pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 06 de março 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

da municipal cuja entrada fica na SP 340, ligando o antigo 
tratamento de esgoto “Papagaio” à sede da APAN.

Art. 2°. A Prefeitura Municipal tomará as devidas pro-
vidências com relação à colocação de placa indicativa com a 
nomenclatura.

Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 06 de março 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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