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A Agência Reguladora de Serviços 
Públicos de Casa Branca (ARESPCAB) 
foi criada pelo Prefeito Municipal, em 
6 de dezembro de 2019, através da 
lei complementar número 3.634, com 
a finalidade institucional de exercer 
o poder de regulação, normatização, 
controle, mediação e fiscalização so-
bre os serviços públicos submetidos à 
sua competência. Inicialmente, estão 
sendo  regulados pela ARESPCAB os 
contratos terceirizados pela Prefeitura 
Municipal de Casa Branca de conces-

ARESPCAB  fiscaliza serviços de 
água e esgoto e também transporte 

público em Casa Branca
são de água e esgoto (Águas de Casa 
Branca ) e transporte urbano (Realida-
de Turismo).

A função da Agência para o consu-
midor final é de apoiá-lo na resolução 
de questões com as concessionárias.

O que são as agências reguladoras?
As agências reguladoras são órgãos 

governamentais (autarquias) que fis-
calizam, regulamentam e controlam 
a oferta de produtos e serviços dentro 
de determinada atividade econômica. 
Ou seja, as agências reguladoras pos-

suem poder especial para legislar sobre 
como determinado mercado deve ope-
rar. Dessa forma, são esses órgãos que 
estabelecem, de forma mais específica, 
os parâmetros mínimos de funciona-
mento das empresas de um setor.

 No Brasil, por exemplo, existem as 
agências reguladoras para atuar em 
diversos segmentos. Dentre eles, es-
tão os mercados de telecomunicações, 
saneamento, energia, aviação, saúde, 
transportes, bancos, investimentos, en-
tre outros.
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Com a municipalização do Horto de Casa Branca, a Prefeitura 
começou a realizar diversos serviços de melhorias. Esta semana a 
Prefeitura começou a instalação do Parquinho Infantil e a prepara-
ção da pista de Bicicross. 

Obras no Horto Florestal estão a todo vapor 

Várias equipes estão no o local para realizar diversos serviços. Ro-
çada, limpeza e retirada de entulho foram os iniciais, além do Pórtico 
de entrada. O local  conta com uma equipe de segurança para evitar 
depredação e possíveis atos criminosos de queimada.

O trabalho é grande e muita coisa precisa ser feita, mas os visi-
tantes já começam a retornar ao Horto. Em  breve, o espaço situado 
em plena área urbana, que é considerado uma importante área de 
preservação ambiental, contará com  um espaço de educação am-
biental, de exercícios físicos, de leitura, de meditação e de lazer para 
visitantes e toda a comunidade casa-branquense.
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Sorteio On-line das 
189 casas populares 
do Parque São Paulo. 
Acesse o link para ver a listagem dos 

contemplados: 
https://bit.ly/SorteioCasaBrancak

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 01/2020 
Processo nº 370/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-
DA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA 
URBANA DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E ACES-
SIBILIDADE NOS BAIRROS SR. MENINO, CONJUNTO HABI-
TACIONAL WLADIMIR PEREIRA, DISTRITO INDUSTRIAL E 
AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL, OBJETO DA OPERA-
ÇÃO DE CRÉDITO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL 
“AVANÇAS CIDADES”.

Entrega de Envelopes Nº01 e Nº02 até às 08:50 horas 
do dia 01/09/2020.Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - 
Esquina com Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo.

A abertura dos envelopes ocorrerá no mesmo dia in-
dicado às 09h. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esqui-
na com Rua Altino Arantes, Setor de Licitações.

Retirada do Edital: através do site http://transpa-
rencia.cebi.com.br/compras-040/Edital/EditalListar?Moda-
lidade=2&pagina=1 ou do email: licitacao@casabranca.
sp.gov.br

Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720

Casa Branca, 30.07.2020

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

AVISO CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N°65/2019-PROCESSO N°129/2019

O Município de Casa Branca-SP, por intermédio do seu 
Pregoeiro, torna público que em face da decisão judicial Pro-

Conforme o documento abaixo, convocamos os beneficiários e suplentes (somente os classificados relacionados) a compa-
recerem na Quadra do Decet (Av. dos Bonvicinos s/nº - Nazareth), nos dias e horários relacionados para comprovarem o tempo 
de Moradia/ Trabalho, como solicita a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).

Deverão comparecer munidos de cópia de documentos que comprovem no mínimo 05 anos de moradia/trabalho no 
Município de Casa Branca – SP (de 2015 a 2020).

Salientamos que é obrigatório o uso de Máscaras 

Horários

cesso n°1002844-43.2019.8.26.0129 e em conformidade com 
o Item 5.1 do Termo de Referência do edital em epigrafe, CON-
VOCA a empresa habilitada, na ordem de classificação, EM-
PRESA J BRASIL SISTEMAS LTDA, CNPJ N° 12.973.722/0001-01, 
para realizar a demonstração da plataforma e dos softwares 
que a compõem nas instalações da Prefeitura Municipal de 
Casa Branca para a comissão de avaliação técnica no prazo de 
03 (três) dias uteis no endereço Praça Rui Barbosa, 56, centro-
-CPD ( centro de processamento de dados).

Casa Branca, 30 de julho de 2020.

CLAUDIO M.A. DE REZENDE JUNIOR
PREGOEIRO

Para evitar aglomerações, somente os convocados abaixo deverão comparecer nos dias e 
horários determinados. Os demais serão convocados posteriormente.
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EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município é uma publicação oficial 

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

Jornalista Responsável:
Andréa Brock - MTB 26.526

Priscila Forgione - Assistente - MTB 44.471

Tiragem: 1.500 exemplares
Distribuição Gratuita

Secretaria Geral/ 2020

LEI no. 3.663 de 27 de julho de 2020.

DISPÕE SOBRE A ALIENAÇÃO DE 01 (UM) LOTE DE 
TERRA SITUADA NO DISTRITO INDUSTRIAL THEÓFILO SI-
QUEIRA FILHO, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CASA 
BRANCA. 

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

Art. 1º. Fica o Chefe do Executivo autorizado a alie-
nar por venda, mediante concorrência pública, por preço 
não inferior ao da respectiva avaliação em apenso, 01 (um) 
lote de terreno integrante do patrimônio público munici-
pal, conforme descrição e caracterização a seguir:

- 01 (um) lote de terreno Quadra J – Lote 07 – Matrí-
cula n° 17.428 com área de 1.000 m2, localizado no Distrito 
Industrial, Comercial e Residencial “Theófilo Siqueira Fi-
lho”, no valor de R$ 80.000,00, conforme laudo de avalia-
ção. 

Art. 2°. O lote de terreno ou módulo industrial será 
alienado aos seus interessados por venda, permuta de 
bens imóveis, doação, comodato ou locação, somente com 
autorização legislativa específica, prévia avaliação e licita-
ção, nos termos da Lei n° 8.666/93.

Art. 3°. Para a venda do lote referido no artigo 1°, a 
Comissão do Distrito Industrial, constituída pela Portaria 
n° 6.532, de 6 de junho de 2019, avaliará o lote referido na 
matrícula acima descrita.

Art. 4°. A alienação, objeto desta lei, será realizada 
de acordo com a Seção VI, Das Alienações, Capítulo I, Das 
Disposições Gerais, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho 
de 1993.

Art. 5°. A venda do lote estipulada no art. 1° desta Lei 
será regida e regulamentada pelas leis municipais: n° 1367, 
de 17/12/87, n° 1498, de 17/1/90, n° 1614, de 2/1/91, n° 
1629, de17/4/91, n° 1683, de 30/7/91, n° 1758, de 6/12/91, 
n° 1935, de 22/3/93, n° 2409, de 9/6/00, n° 2914, de 17/7/08, 
n° 3336, de 8/8/16 e n° 3524, de 10/5/18.

P O R T A R I A Nº 6.705

Dispõe sobre composição do Conselho Municipal de 
Diretos Humanos e de Políticas Públicas - (CMDHUPP).

MARCO CESAR DE PAIVA AGA, Prefeito do Município 
de Casa Branca - SP, no uso das atribuições legais e de con-
formidade com o Decreto no. 2.605 de 26 de junho de 2019,

RESOLVE:
Art. 1º. Nomear os membros que constituirão
Conselho Municipal de Diretos Humanos e de Políti-

cas Públicas - (CMDHUPP).

Representantes do Poder Público
Ricelen  Cristine Vicente de Campos RG: 33.471.183-6

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

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

§ 3°. Todos os prazos previstos na legislação munici-
pal, bem como: investimentos físicos no prazo de 24 (vinte 
e quatro) meses, funcionamento ininterrupto pelo prazo 
de 5 (cinco) anos, poderão ser prorrogados por motivo de 
força maior por iniciativa do Poder Executivo, ouvido e au-
torizado pelo Poder Legislativo.

§ 4°. O comprador obriga-se a cumprir as normas es-
tabelecidas pela Cetesb (Companhia de Tecnologia e Sane-
amento Ambiental) para o Distrito Industrial e Residencial 
de Casa Branca, além de obter todas as licenças e alvarás 
para realização de referida edificação.

Art. 6°. A inobservância a qualquer dos dispositivos 
previstos na legislação municipal tornará nula a presente 
alienação, revertendo o imóvel ao patrimônio municipal 
com todas as benfeitorias existentes, sem direito a qual-
quer retenção ou indenização pelo comprador.

Art. 7°. Fica o Poder Executivo autorizado, após a 
aprovação desta lei, à alienação de lote do Distrito Indus-
trial e realizar prévia licitação da modalidade Concorrência 
Pública, atendendo à disposição do art. 17 da Lei Federal 
n° 8.666/93 e ao consignado no artigo 101 da Lei Orgânica 
do Município.

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

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

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 27 de julho 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

Eliel Antonio Vieira RG: 15.927.611
Adriana dos Santos Vercelino                      RG: 27.024.344-6
João Ricardo Guimarães Caetano                              RG:8.304.197-7
Thamires Caroline Raphael Aguiar Lopes RG:33.030.088-X

Representantes da Sociedade Civil
Cibele Aparecida  Fialho RG: 29.155.793-4
Graziela de Oliveira Souza RG 48.978.702-2                                           
José Carlos Rezende Nogueira RG 13.559.540
Maiara Luciana Canavezi RG 45.206.523-9   
Thamiris Cristiane Moraes RG: 48.248.910-8

Art. 2°.    Esta portaria entrará em vigor nesta data.

Fica revogada a Portaria no. 6.539 de 02 de julho de 
2019.

Registre-se   e   publique-se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 28 de julho de 2020

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL
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Secretaria Geral/ 2020

LEI no. 3.665 de 27 de julho de 2020.

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA LEI 
ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2021, DO MUNICÍPIO DE 
CASA BRANCA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Ficam estabelecidas, em cumprimento ao dispos-
to no art. 165 da Constituição Federal, nos artigos 3º e 81 da 
Lei Orgânica do Município de Casa Branca e no art. 4º da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, as diretrizes orça-
mentárias para o exercício financeiro de 2021, abrangendo os 
Poderes Executivo e Legislativo e seus Fundos e Órgãos, com-
preendendo:

I - as prioridades e metas da administração pública;
II - a organização e estrutura dos orçamentos;
III - as diretrizes gerais para elaboração e execução do 

orçamento fiscal e suas alterações;
IV - as disposições relativas às despesas com pessoal e 

encargos sociais;
V - as disposições sobre alterações na legislação tribu-

tária; e
VI - as disposições gerais.
§ 1º. Integram esta Lei os Anexos de Metas Fiscais e de 

Riscos Fiscais.
§ 2º. O Anexo de Metas Fiscais é composto pelos seguin-

tes demonstrativos:
I – Metas e Prioridades;
II – Metas Anuais com memória e metodologia de cálculo
III - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exer-

cício Anterior;
IV - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos 

Três Exercícios Anteriores;
V - Evolução do Patrimônio Líquido;
VI - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alie-

nação de Ativos;
VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de 

Caráter Continuado; e

§ 3º. O Anexo de Riscos Fiscais é composto pelo Demons-
trativo de Riscos Fiscais e Providências, onde serão avaliados 
os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as 
contas públicas, informando as providências a serem tomadas, 
caso se concretizem.

CAPÍTULO II
DAS PRIORIDADES E DAS METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Art. 2º  O projeto de lei orçamentária anual do Município 
para o exercício de 2021 será elaborado em observância às dire-
trizes fixadas nesta Lei, à Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
e à Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 3º  A proposta orçamentária para 2021 conterá os 
programas constantes desta Lei em compatibilidade com os 
existentes no Plano Plurianual relativo ao período 2018-2021 
da Lei Municipal nº 3.405, de 8 de agosto de 2017.

Art. 4º  Além da observância das prioridades e metas 
mencionadas nos termos do art. 3º, a lei orçamentária e seus 
créditos adicionais, atenderão ao disposto no art. 45 da Lei 
Complementar nº 101, de 2000.

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO E DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 5º  Na lei orçamentária, as despesas públicas serão 
identificadas com a codificação de função, subfunção, programa 
e projeto/atividade/operação especial.

Art. 6º  Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
I - função, o maior nível de agregação das diversas áreas 

de despesa que competem ao setor público;
II - subfunção, uma partição da função visando agregar 

determinado subconjunto da despesa do setor público;
III - programa, o instrumento de organização da ação 

governamental visando à concretização dos objetivos preten-
didos;

IV - projeto, um instrumento de programação para alcan-
çar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de 
operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto 
que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação 
de governo;

V - atividade, um instrumento de programação para al-
cançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto 
de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, 
das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação 
de governo; e

VI - operações especiais, as despesas que não contribuem 
para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de 
governo, das quais não resulta um produto, e que não geram 
contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

Parágrafo único. Cada programa identificará as ações 
necessárias para    atingir os seus objetivos, sob a forma de 
projetos, atividades ou operações especiais, especificando os 
respectivos valores, bem como as unidades orçamentárias res-
ponsáveis pela realização da ação.

Art. 7º  Os orçamentos fiscal e da seguridade social mu-
nicipal compreenderão a programação dos Poderes Executivo 
e Legislativo, suas unidades orçamentárias, fundos especiais 
mantidos pelo Poder Público e discriminarão a despesa por uni-
dade executora, detalhada por categorias econômicas, grupos 
de natureza de despesa, modalidades de aplicação e elementos 
de despesa, com base na Portaria Interministerial nº 163, de 4 
de maio de 2001, e suas alterações.

Art. 8º  O projeto de lei orçamentária anual, a ser enca-
minhado pelo Poder Executivo à Câmara Municipal, terá como 
base as propostas orçamentárias apresentadas pelos órgãos dos 
Poderes Legislativo e Executivo e será constituído de:

I – Mensagem;
II – Projeto de Lei; e
III – Anexos e Demonstrativos Orçamentários Consolidados.
Parágrafo único. A mensagem que encaminhar o projeto 

de lei orçamentária anual trará exposição circunstanciada da 
situação econômico-financeira, documentada com demonstra-
ção da dívida fundada e flutuante, saldos de créditos especiais, 
restos a pagar e outros compromissos financeiros exigíveis; ex-
posição e justificação da política econômico-financeira adotada; 
justificação da receita e despesa, particularmente no tocante ao 
orçamento de capital e explicitará: 

I - a compatibilização das prioridades da proposta or-
çamentária anual com aquelas aprovadas na lei de diretrizes 
orçamentárias, considerando-se o atual cenário de incerteza 
quanto à situação econômica do país e quanto às previsões de 
cenários para o Produto Interno Bruto e para a inflação deste 
e do próximo exercício, à vista do enfrentamento da pandemia 
da Covid-19;

II - a comparação entre o montante das receitas oriundas 
de operações de crédito previstas para o orçamento de 2021 e 
o montante estimado para as despesas de capital, à vista do 
disposto no inciso III do art. 167 da Constituição Federal, e no § 
2º do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000;

III - os critérios adotados para estimativa dos principais 
itens da receita para o exercício de 2021; e

Art. 9º  A elaboração do projeto de lei orçamentária obe-
decerá às seguintes diretrizes gerais, sem prejuízo das normas 
financeiras estabelecidas pela legislação federal:

I - a previsão de recursos destinados à manutenção e ao 

desenvolvimento do ensino, em conformidade com o art. 212 
da Constituição Federal, e à Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 
1996 e suas alterações; 

II - a previsão de recursos destinados ao atendimento à 
saúde, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 29, 
de 13 de setembro de 2000;

III - a previsão de recursos para garantir a execução dos 
programas, projetos e ações de assistência social, em confor-
midade com os arts. 203 e 204 da Constituição Federal e da Lei 
Orgânica de Assistência Social (LOAS);

Art. 10.  A proposta orçamentária anual atenderá aos 
princípios de unidade, universalidade e anualidade, não po-
dendo o montante das despesas fixadas exceder a previsão da 
receita para o exercício.

Art. 11.  As receitas e as despesas serão estimadas, to-
mando-se por base o índice de inflação apurado nos últimos 12 
(doze) meses, a tendência e o comportamento da arrecadação 
municipal mês a mês, bem como os reflexos da política econô-
mica editada pelo Governo Federal.

§ 1°. Fica definida como estimativa de receita a tendência 
apresentada pela arrecadação municipal verificada no presen-
te exercício, bem como os efeitos decorrentes de modificações 
efetuadas na legislação tributária, consoante projetos de leis 
encaminhados pelo Poder Executivo à Câmara Municipal. 

§ 2°. Em consonância com a Nota Técnica SEI n° 
12.774/2020/Ministério da Economia, as estimativas de arreca-
dação, de despesas e de metas fiscais estipuladas nesta Lei de 
Diretrizes Anuais serão revisadas quando da elaboração da Lei 
Orçamentária Anual considerando-se o novo cenário da situa-
ção econômica do país e as novas previsões de cenários para o 
Produto Interno Bruto e para a inflação deste e dos próximos 
exercícios, bem como eventual remodelação das prioridades e 
metas à vista do enfrentamento da pandemia da Covid-19. 

Art. 12.  A concessão de benefícios fiscais com base na 
legislação municipal vigente, bem como qualquer projeto de lei 
que objetive conceder ou ampliar isenção, incentivos ou benefí-
cios de natureza tributária ou não tributária, que implique em 
renúncia de receita, gerando efeitos sobre a receita estimada 
para o exercício de 2021 e os dois seguintes, deverá atender ao 
inciso I ou II do art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 13.  O projeto de lei orçamentária indicará a esti-
mativa da margem de expansão das despesas obrigatórias de 
caráter continuado para 2020, bem como as medidas de com-
pensação às renúncias de receita.

CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO 
DO ORÇAMENTO FISCAL E SUAS ALTERAÇÕES

Art. 14.  A elaboração do projeto, a aprovação e a execu-
ção da lei orçamentária para o exercício de 2021 deverão ser re-
alizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, 
observando-se o princípio da publicidade.

Art. 15.  Para fins de atendimento do disposto no art. 100 
da Constituição Federal, a Procuradoria do Município encami-
nhará ao setor competente a relação dos débitos constantes de 
precatórios judiciários a serem incluídos na proposta orçamen-
tária de 2020.

Art. 16.  O Poder Legislativo terá como limite para despe-
sas correntes e de capital em 2021, para efeito de elaboração de 
sua proposta orçamentária, o disposto no art. 29-A da Consti-
tuição Federal e na Lei Complementar nº 101, de 2000.

Parágrafo único. O repasse do numerário previsto no 
caput será realizado na forma de duodécimos.

Art. 17.  É obrigatória a destinação de recursos para com-
por a contrapartida de convênios, transferências e operações 
de crédito externas e internas e para o pagamento de amor-
tizações, juros e outros encargos, observados os cronogramas 
financeiros das respectivas operações.

Art. 18.  É vedada a inclusão, na lei orçamentária anual 
ou em seus créditos adicionais, de dotações a título de subven-
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ções sociais, contribuições e auxílios, ressalvadas aquelas des-
tinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividade 
continuada, que se encontrem regular quanto às entregas das 
prestações de contas dos recursos anteriormente recebidos do 
Município e que se caracterizam por ser de atendimento direto 
ao público, de forma gratuita, nas áreas de saúde, educação, 
cultura, esporte e assistência social, mediante autorização legal 
específica.

§ 1º  Para habilitar-se ao recebimento de subvenções so-
ciais, contribuições e auxílios, a entidade deverá atender os se-
guintes requisitos:

 I - estar sediada e comprovadamente exercendo suas 
atividades em período superior a 12 (doze) meses no Município;

II - estar cadastrada nas Unidades afetas e órgãos com-
petentes e apresentar ata quanto à regularidade da atual di-
retoria;

III - apresentar declaração atualizada de funcionamento 
regular, lavrada por órgão federal ou estadual, com jurisdição 
no Município;

IV - apresentar as certidões do Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) e de regularidade fiscal que somente serão aceitas den-
tro do prazo de validade nelas assinalado; e

V – possuir estatutos onde conste:
a) no caso de dissolução da entidade, doação de seus 

bens a entidade congênere, sediada no Estado de São Paulo, 
preferencialmente no Município de Casa Branca; e

b) os cargos de dirigentes da entidade (presidente, con-
selheiros, curadores e diretores) não são de caráter remunera-
tório.

§ 2º  As transferências de recursos às entidades somente 
serão promovidas após a comprovação da Regularidade Fiscal 
da Entidade, quanto ao recolhimento de contribuições previ-
denciárias perante o INSS e o FGTS, que somente serão aceitas 
dentro do prazo de validade nelas assinalado.

Art. 19 É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária Anual 
ou seus créditos adicionais, de dotações a título de termos de 
colaboração, termos de fomento ou acordos de cooperação, res-
salvadas aquelas destinadas a organizações da Sociedade Civil, 
sem fins lucrativos, de atividade continuada, que se encontrem 
irregulares quanto às entregas das prestações de contas dos 
recursos anteriormente recebidos do Município e que se carac-
terizam por ser de atendimento direto ao público, de forma gra-
tuita, observadas ainda as exigências da Lei Federal nº 13.019, 
de 31 de Julho de 2014 e suas alterações.

Parágrafo único. Para habilitar-se ao recebimento de re-
cursos através de termos de colaboração e termos de fomento, 
a entidade deverá atender os requisitos previstos nos artigos 
33 e 34 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, bem 
como as vedações consignadas nos artigos 39 e 40 do mesmo 
diploma legal.

Art. 20.  Para efeito do disposto no art. 62 da Lei Comple-
mentar nº 101, de 2000, o Poder Executivo poderá contribuir 
para o custeio das despesas de outros entes da federação insta-
lados no Município, justificado o interesse público e a relevân-
cia social.

Art. 21.  Será destinado à reserva de contingência, para o 
exercício de 2020, o montante equivalente de até 2% (dois por 
cento) da receita corrente líquida estimada, visando ao aten-
dimento de passivos contingentes ou de outros riscos e even-
tos fiscais imprevistos, desde que estes sejam constituídos por 
despesas cuja previsão tenha se mostrado insuficiente ou por 
despesas supervenientes.

§ 1º  A autorização para utilização dos recursos de que 
trata o caput deste artigo será de competência da Diretoria de 
Planejamento e Apoio Administrativo.

Art. 22.  Verificando-se ao final de um bimestre que a 
realização da receita poderá não comportar o cumprimento 
das metas de resultado primário ou nominal estabelecidos no 
anexo de Metas Fiscais desta Lei, o Poder Executivo e o Poder 
Legislativo promoverão a limitação de empenho e movimen-
tação financeira, nos 30 (trinta) dias subsequentes, conforme 

instituem os arts. 9º e 22 da Lei Complementar nº 101/2000.
§ 1°. Não serão objeto de limitação as despesas que cons-

tituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive 
aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, preca-
tórios judiciários e referentes a pessoal e encargos;

§ 2°. A limitação prevista no caput deste artigo será fixa-
da considerando-se as prioridades da Administração, atingindo 
preferencialmente despesas de capital e despesas correntes não 
relacionadas a serviços básicos e essenciais.

Art. 23. É vedada a vinculação de receitas de impostos a 
órgão, fundo ou a qualquer despesa, ressalvadas a destinação 
de recurso para a manutenção e desenvolvimento do ensino, 
ações e serviços públicos de saúde, à prestação de garantia às 
operações de crédito, inclusive por antecipação de receita.

Art. 24.  Fica o Poder Executivo autorizado conforme 
disposto no art. 167, inciso V, da Constituição Federal a abrir 
créditos adicionais suplementares nos termos dos artigos 41 a 
43, 45 e 46 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, relativas 
às despesas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social até o 
limite de 5% (cinco por cento) do total da despesa a ser fixada 
pela Lei Orçamentária Anual de 2021.

Art. 25.  Ficam excluídos do limite autorizado no artigo 
anterior os créditos adicionais suplementares destinados a:

I - atender ao pagamento de despesas decorrentes de pre-
catórios judiciários, amortização e encargos da dívida e pessoal 
e encargos;

II - atender despesas financiadas com recursos vincula-
dos a operações de crédito, convênios, fundos especiais, trans-
ferências federais e estaduais e parcerias;

III - incorporar o superávit financeiro, apurado no balan-
ço em 31 de dezembro de 2018, ou por excesso de arrecadação;

IV - suplementar dotação utilizando recursos alocados na 
reserva de contingência; 

V – atender dotações relativas a despesas alocadas nas 
funções Educação, Assistência Social, Saúde e Habitação. 

Art. 26.  Os projetos de lei de créditos adicionais especiais 
apresentados ao Poder Legislativo para aprovação e os decretos 
de créditos suplementares adicionais editados pelo Poder Exe-
cutivo obedecerão, sob pena de nulidade, à forma e aos detalha-
mentos estabelecidos na lei orçamentária anual.

Art. 27.  São vedados quaisquer procedimentos por parte 
dos ordenadores de despesa que viabilizem a realização de des-
pesas sem a comprovada e suficiente disponibilidade de recur-
sos em dotação orçamentária compatível.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS

Art. 28.  Na elaboração da proposta orçamentária para 
o exercício de 2021, o Executivo e o Legislativo, no tocante às 
despesas com pessoal e encargos, utilizarão como base de cál-
culo as despesas realizadas no primeiro semestre do exercício 
de 2020, eventuais alterações nos planos de carreira, admissões 
ou revisão de tabelas de vencimentos, inclusive revisão geral 
prevista no inciso X do art. 37 da Constituição Federal, observa-
do o disposto no art. 169 e Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 29.  Observados os limites a que se refere o art. 39 da 
Constituição Federal, somente poderão ser admitidos servido-
res, a qualquer título, se:

I - estiverem previstos cargos vagos na tabela de cargos 
de provimento efetivo;

II - houver vacância dos cargos ocupados constantes na 
tabela de cargos de provimento efetivo; e

III - houver dotação orçamentária suficiente e específica 
para o atendimento da despesa.

Art. 30.  As despesas com pessoal ativo e inativo dos Po-
deres Executivo e Legislativo serão limitadas ao que estabelece 
o art. 20 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

§ 1º  A concessão de qualquer aumento de remuneração, 

como também a criação de cargos ou alterações de estrutura 
de carreira dos servidores, a qualquer título, deverão observar 
as respectivas dotações orçamentárias, de forma a atender as 
projeções das despesas até o final do exercício, nos limites de-
finidos no caput.

§ 2º  Os projetos de lei relacionados ao crescimento de 
gastos com pessoal e encargos sociais, no âmbito dos Poderes 
Executivo e Legislativo, deverão ser acompanhados de anexo 
contendo demonstrativo do impacto sobre o percentual de 
comprometimento da receita corrente líquida, além daqueles 
exigidos pelos art. 15 da Lei Complementar 101, de 2000.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBU-
TÁRIA

Art. 31.  Na estimativa das receitas do projeto de lei or-
çamentária poderão ser considerados os efeitos de propostas 
de alterações na legislação tributária e das demais rendas, se 
o projeto de lei estiver em tramitação na Câmara Municipal.

Art. 32.  O projeto de lei que disponha sobre a concessão 
ou a ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributá-
ria, somente será aprovado se atendidas as exigências do art. 
14 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 33.  O Poder Executivo publicará, até o trigésimo 
dia após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido 
da execução orçamentária, nos termos dos arts. 52 e 53 da Lei 
Complementar nº 101, de 2000.

Art. 34.  Ao final de cada quadrimestre, os Poderes Execu-
tivo e Legislativo, emitirão os respectivos Relatórios de Gestão 
Fiscal, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 
101, de 2000.

Art. 35.  O Poder Executivo deverá elaborar e publicar, 
até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2021, 
cronograma de desembolso mensal e metas bimestrais de rea-
lização de receitas, nos termos dos arts. 8º e 13, da Lei Comple-
mentar nº 101, de 2000.

Art. 36.  Para os termos do § 3º do art. 16 da Lei Com-
plementar nº 101, de 4 de maio de 2000, bem como no § 3º do 
art. 100 da Constituição Federal, consideram-se como despesas 
irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapassar 5% (cinco por 
cento) do limite estabelecido na alínea “a” do inciso II do art. 23 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações. 

Art. 37.  O Poder Executivo, utilizando-se da prerrogativa 
estabelecida no inciso III do art. 172 do Código Tributário Na-
cional e no inciso II do § 3º do art. 14 da Lei Complementar nº 
101, de 2000, providenciará legislação específica para remissão 
de créditos tributários e outros valores inferiores ao custo de 
cobrança administrativa ou judicial.

Art. 38.  As Unidades Ordenadoras de despesas deverão 
estabelecer mecanismos de avaliação quantitativa e qualitativa 
dos serviços por elas prestados.

Art. 39.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 27 de julho de 2020.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
 PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta 
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL
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Secretaria Geral
DECRETO Nº 2.708 de 28 de julho de 2020.

Coloca à disposição da Justiça Eleitoral ser-
vidores e dependências dos estabelecimentos da 
Rede Municipal de Ensino, com vistas ao pleito de 
15 de novembro de 2020, em primeiro turno e 29 de 
novembro de 2020, em segundo turno, se houver.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASA BRANCA, Es-
tado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe con-
fere o inciso VIII do art. 81, da Lei Orgânica do Municí-
pio, e em atenção ao disposto no Código Eleitoral, Lei 
Federal nº 4.737, de 15 de julho de 1965,

DECRETA:

Art. 1º - As dependências dos prédios das 
EMEB  – Dr. Rubião Jr.,  EMEB Lauro de Araújo, EMEB 
Prof. Carlos Correa Mascaro e CAIC Profa. Stela Ste-
fanini Bacci,   requisitados  pelo Juiz Eleitoral, nos 
termos do § 2º, do artigo 135, do Código Eleitoral, 
para a instalação de Mesas Receptoras de Votos e Me-
sas Receptoras de Justificativas, no pleito de 15 de 
novembro de 2020, em primeiro turno e 29 de no-
vembro de 2020, em segundo turno, se houver,  deve-
rão estar à disposição das autoridades requisitantes  
a partir das 8 (oito) horas do dia 13 de novembro de 
2020, em primeiro turno, e 27 de novembro  2020, 
em  segundo turno, se houver, com observância do  
seguinte cronograma:

I - dias 13 e 14 de novembro de 2020, sexta-
-feira e sábado, em primeiro turno, e dias 27 e 28 de 
novembro de 2020, sexta-feira e sábado, em segundo 
turno, se houver, para montagem das seções, orienta-
ção e treinamento do pessoal das escolas para o dia 
do pleito, recepção das urnas e vistoria dos prédios;

II - dia 15 de novembro de 2020, domingo, em 
primeiro turno e dia 29 de novembro, domingo, em 
segundo turno, se houver, emprego do pessoal das es-
colas na tarefa de orientação e fluxo dos eleitores no 
interior do prédio.

Parágrafo único - O pessoal aludido no inciso 
II deste artigo deverá ser distribuído em turnos, a 
partir das 7 (sete) horas, a fim de que a prestação de 
orientação ao público não sofra interrupções, assegu-
rado o dever de votar na respectiva seção.

Art. 2º - Os servidores administrativos, do-
centes e Diretores de Escolas do estabelecimento de 
ensino requisitado ficam obrigados a comparecer ao 
serviço nos dias 13 e 14  de novembro de 2020, sexta-
-feira e sábado em primeiro turno, assim como nos 
dias 27 e 28 de novembro de 2020, sexta-feira e sá-
bado, em segundo turno, se houver,  às 8 (oito) horas, 
para montagem e preparação das seções eleitorais e 
Mesas Receptoras de Justificativas, localização das ca-
binas, colocação de cartazes indicativos e outras pro-
vidências, de acordo com a  orientação previamente 
recebida da Justiça Eleitoral, quando da entrega do 

material próprio e recepção das urnas.
Parágrafo único - Os servidores e os Diretores 

deverão aguardar, nos dias 14 de novembro, sába-
do, em primeiro turno e 28 de novembro, sábado, 
em segundo turno, se houver, a vistoria a ser fei-
ta no prédio por funcionários designados pelo Juiz 
Eleitoral.

Art. 3º - Cabe ao Diretor dos estabelecimentos 
de ensino requisitados:

I - responsabilizar-se, pessoalmente, pelo re-
cebimento do material e das urnas que lhe serão 
entregues, mediante recibo, bem como pela respec-
tiva guarda, a partir das 8 (oito) horas dos dias 14 
de novembro de 2020, sábado, em primeiro turno 
e 28 de novembro, sábado, em segundo turno, se 
houver.

II - providenciar a entrega, aos membros das 
Mesas Receptoras de Votos e das Mesas Receptoras 
de Justificativas, do material e respectiva urna a eles 
destinados;

III - adotar providências para que, nos dias 15 
de novembro de 2020, em primeiro turno e 29 de 
novembro de 2020, em segundo turno, se houver, o 
prédio esteja à disposição da Justiça Eleitoral para 
votação, a partir das 6 (seis) horas, bem como cui-
dar de seu fechamento, quando do encerramento dos 
trabalhos;

IV - dar ciência dos termos deste decreto a cada 
servidor convocado.

 Art. 4º - Aos servidores que, nos termos des-
te decreto, prestarem serviços à Justiça Eleitoral nos 
dias 13,14 e 15 de novembro e 27, 28 e 29 de novem-
bro de 2020, segundo turno, se houver, fica assegu-
rado um dia correspondente de dispensa de ponto a 
cada 7 (sete) horas trabalhadas, para gozo até 31 de 
dezembro de 2021, a ser usufruído mediante autori-
zação de seu superior imediato e atendida a conveni-
ência do serviço.

Art. 5º - Os Servidores do Departamento de 
Educação Municipal e demais autoridades escolares 
deverão prestar a mais ampla colaboração à Justiça 
Eleitoral, providenciando, se for o caso, remaneja-
mento de pessoal.

Art. 6º - A inobservância das determinações 
previstas neste decreto sujeitará os infratores às me-
didas disciplinares cabíveis.

Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação, ficando revogadas as disposições 
contrárias. 

Prefeitura Municipal de Casa Branca, em 28 de julho 
de 2020.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado 
nesta Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL
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Secretaria Geral/ 2020

LEI no. 3.664 de 27 de julho de 2020.

DISPÕE SOBRE A ALIENAÇÃO DE 05 (CINCO) LOTES DE 
TERRAS SITUADAS NO DISTRITO INDUSTRIAL 02, DE PRO-
PRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CASA BRANCA.

O Prefeito Municipal de Casa Branca, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas por Lei, apresenta à Judicio-
sa apreciação da Colenda Câmara de Vereadores o seguinte 
Projeto de Lei: 

Art. 1º -  Fica o Chefe do Executivo autorizado a alie-
nar por venda, mediante concorrência pública, por preço 
não inferior ao da respectiva avaliação em apenso, 05 (cinco) 
lotes de terrenos integrantes do patrimônio público munici-
pal, conforme descrição e caracterização a seguir:

a) 01 (um) lote de terreno Quadra D - Lote 04 - Matrícula 
nº 19.910 com área de 617,14 m² localizado na Avenida Capa-
cete de Aço no Distrito Industrial Comercial e Residencial 02 
no valor de R$ 49.371,20 conforme laudo de avaliação.

b) 01 (um) lote de terreno Quadra G- Lote 04 - Matrí-
cula nº 19.913 com área de 853,59 m² localizado na Avenida 
Capacete de Aço no Distrito Industrial Comercial e Residen-
cial 02  no valor de R$ 68.287,20  conforme laudo de ava-
liação.

c) 01 (um) lote de terreno - Lote 01 - Matrícula nº 
20.487 com área de 125,75 m² localizado na Rua Família Ga-
lante no Distrito Industrial Comercial e Residencial 02 no 
valor de R$ 10.060,00 conforme laudo de avaliação.

d) 01 (um) lote de terreno - Lote 03 - Matrícula nº 
20.489 com área de 363,90 m² localizado na Rua Família Ga-
lante no Distrito Industrial Comercial e Residencial 02 no 
valor de R$ 29.112,00  conforme laudo de avaliação.

e) 01 (um) lote de terreno - Lote 04 - Matrícula nº 
20.490 com área de 416,94 m² localizado na Rua Família Ga-
lante no Distrito Industrial Comercial e Residencial 02 no 
valor de R$ 33.355,20 conforme laudo de avaliação.

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

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

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

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

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

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

§ 3º - Todos os prazos previstos na Legislação Muni-
cipal, bem como: investimentos físicos no prazo de vinte e 
quatro (24) meses, funcionamento ininterrupto pelo prazo 

de cinco (05) anos, poderão ser prorrogados por motivo de 
força de maior por iniciativa do Poder Executivo, ouvido e 
autorizado pelo Poder Legislativo.

§ 4º -  O comprador obriga-se a cumprir as normas es-
tabelecidas pela CETESB (Companhia de Tecnologia e Sanea-
mento Ambiental) para o Distrito Industrial e Residencial de 
Casa Branca, além de obter todas as licenças e alvarás para 
realização de referida edificação.

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 27 de julho 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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