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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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Extrato de  Contrato nº 129/2020

Contratada:  Terra Tratores Oficina Mecânica e Peças Ltda.
 CNPJ nº 18.194.559/0001-65
Objeto:  Alienação de imóvel integrante do patrimônio público municipal: Ma-

trícula nº 19.913. A ser pago da seguinte forma: Sinal de 5% já efetuado 
no valor de R$ 3.627,76 (três mil seiscentos e vinte e sete reais e seten-
ta e seis centavos), e o restante de 68.927,36 (nove sessenta e oito mil 
novecentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos) em 24 (vinte e 
quatro vezes) conforme item  6.1.4 do edital Concorrência Pública n°03/
2020-Processo n° 443/2020.

Casa Branca, 13.10.2020

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Extrato do Contrato nº 130/20.

Contratada: Crusado Obras e Engenharia Ltda.
 CNPJ 36.000.244/0001-11.
Objeto:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ISOLAMENTO DA ÁREA 

E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA AVENIDA JOSÉ BASILONE JUNIOR . 
Valor:  R$99.549,43 (noventa e nove mil quinhentos e quarenta e nove mil e 

quarenta e três centavos). 
Prazo:  02 meses.

Casa Branca,16.10.2020

Marco César de Paiva Aga
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Extrato do Contrato nº 131/20.

Contratada: PLACON CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA. CNPJ 74.296.237/0001-
006.

Objeto:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA E ACESSIBILIDADE NOS BAIRROS SR. MENINO, CONJUNTO 
HABITACIONAL WLADIMIR PEREIRA, DISTRITO INDUSTRIAL E AMPLIA-
ÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL, OBJETO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DO 
PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL “AVANÇAS CIDADES”. 

Valor: R$ 3.864.829,30(três milhões oitocentos e sessenta e quatro mil oitocen-
tos e vinte e nove reais e trinta centavos). 

Prazo:  12 meses.

Casa Branca,16.10.2020

Marco César de Paiva Aga
PREFEITO MUNICIPAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 

Secretaria Geral/ 2020

Projeto de Lei no. 33/20
Autoria do Vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha

LEI no. 3.678 de 09 de outubro de 2020.

 
DISCIPLINA A ARBORIZAÇÃO NO 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 GERAIS

Artigo 1°: Fica sujeita às limitações administrativas, para 
permanente preservação, a vegetação de porte arbóreo existen-
tes no perímetro urbano do Município de Casa Branca.

Parágrafo Único: Fica autorizada, em toda a rede pública 
do Município, a inclusão dentro do programa oficial de ensino, 
de um capítulo especial sobre a arborização Urbana, a fim de des-
pertar a consciência preservacionista dos alunos em relação ao 
ambiente urbano.

Artigo 2°: Considera-se vegetação de porte arbóreo, aquela 
composta por espécimes vegetais lenhosas, com diâmetro à altu-
ra do peito (DAP) superior a 0,05 m (cinco centímetro).

Parágrafo Único: Diâmetro à altura do peito é o diâmetro 
do caule da árvore à altura de aproximadamente 1,30 m (um me-
tro e trinta centímetro) do solo.

CAPÍTULO II
DOS BENS DE INTERESSE COMUM

Artigo 3°: Para o efeito desta lei são bens de interesse co-
mum a todos os munícipes:

I- A vegetação de porte arbóreo existentes ou que venha a 
existir em áreas de domínio público ou privado, localizada dentro 
dos limites territoriais do município;

II- As mudas de espécimes arbóreas, plantadas em vias ou 
logradouros públicos;

III- As florestas existentes no território do município e as 
demais formas de vegetação, reconhecidas de utilidade as Ter-
ras que revestem, exercendo os direitos de propriedade com as 
limitações que a legislação em geral e especialmente desta Lei 
estabelecem.

CAPÍTULO III
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

Artigo 4°: Consideram-se de preservação permanente, as 
situações previstas na Lei Federal número 4.771 de 15 de Setem-
bro de 1965, com as alterações e acréscimos das legislações su-
pervenientes.

CAPÍTULO IV
DOS CRITÉRIOS DA ARBORIZAÇÃO URBANA

Artigo 5°: Arborização das áreas urbanas de domínio públi-
co obedecerá aos seguintes critérios:

I- Nas ruas será permitido o plantio de espécimes de porte 
pequeno, que em sua fase adulta atinja entre 4,0 e 5,0 metros de 
altura, nas calçadas que dão suporte a rede de energia elétrica en-
quanto que, nas calçadas opostas, poderão ser plantadas árvores 
de médio e grande porte que atinjam em sua fase adulta entre 6,0 
e 8,0 metros de altura;

II- Deverá ser plantada mudas com, no mínimo 0,50 me-
tros de altura e que apresente brotações novas e sadias;

III- O espaçamento entre árvores será de, no mínimo, 6,0 
metros por espécies arbóreas de porte médio e grande e de 3,0 
metros para espécies arbóreas de porte pequeno e, esta mesma 
distância nas esquinas e com relação aos postes;

IV- A vegetação de porte arbóreo ficará afastada, no míni-

mo, um metro do acesso de veículo e serão plantadas somente 
após a colocação de meio fio, sarjetas, nivelamento de passeio 
e pista;

V- A vegetação de porte arbóreo deverá ser plantada a uma 
distância média de 0,50 metro do meio fio;

VI- A área livre deixada no passeio deverá ser, no mínimo, 
1,50 metro medido do limite do imóvel à árvore;

VII- Quando ao acesso aos veículos não estiver definido, 
plantar a vegetação de porte arbóreo, próximo ao meio do lote, 
procurando deixar ao menos uma das laterais com largura míni-
ma de 3,0 metros livre de arborização, poste e boca-de-lobo.

Artigo 6°: O munícipe poderá efetuar nas calçadas de vias 
públicas, às suas expensas, o plantio e replantio de árvores em 
frente à sua propriedade, mediante arborização por escrito ao 
departamento responsável pela arborização urbana.

Parágrafo Único: O plantio realizado de forma inadequada 
implicará na substituição da espécie plantada, em que o muníci-
pe terá que arcar com os custos decorrentes dos serviços.

Artigo 7°: A arborização Urbana já existente nas áreas de 
domínio público e que se mostre inadequada ao paisagismo, ao 
bem-estar público ou ao bom funcionamento dos equipamentos 
públicos, será paulatinamente substituída por outra mais ade-
quada aos respectivos locais, com prévia autorização do departa-
mento responsável pela arborização urbana.

Artigo 8°: Os projetos de instalação de equipamentos pú-
blicos ou particulares em áreas de domínio público já arboriza-
das deverão compatibilizar-se com vegetação arbórea existente 
de modo a evitar futuras supressão ou poda.

Artigo 9°: Fica o departamento responsável pela arboriza-
ção urbana indicar as espécies a serem plantadas nos respectivos 
locais, com preferência para as espécies nativa local.

Parágrafo Único: A prefeitura poderá fornecer as mudas de 
acordo com a sua disponibilidade.

Artigo 10°: Fica estabelecido que a responsabilidade das 
praças e canteiros públicos são da Prefeitura Municipal.

§ 1°: Fica proibido o plantio de qualquer espécime arbórea 
ou paisagístico sem antes a autorização do departamento res-
ponsável pela arborização urbana.

§ 2°: Fica proibido o plantio de árvores frutíferas e não fru-
tíferas de qualquer espécie em calçadas, praças e canteiros públi-
cos, sem prévia autorização do departamento responsável pela 
arborização urbana, sujeito as penalidades prevista nesta lei.

§ 3°: Fica proibido a disposição de lixo e lixeira nos cantei-
ros, assim como fica proibido a disposição de resíduos de cons-
trução civil, galhos e qualquer outro resíduo em praças públicas, 
canteiros e terrenos, estando sujeito as penalidades previstas 
nesta lei.

Artigo 11 - Fica proibido atear fogo em galhos lixo ou res-
tos de qualquer outra natureza inflamável em áreas de canteiro, 
praças, jardins públicos, APPs, áreas verdes, área institucionais, 
vias públicas, áreas de lazer ou qualquer terreno residencial, su-
jeitas a penas desta lei.

Artigo 12 - Estabelece que as árvores plantadas em cal-
çadas de vias públicas são de responsabilidade do proprietário 
do imóvel do qual a árvore se encontra, sendo esta integrada ao 
bem comum do Município e que, porventura tiver que efetuar a 
supressão da mesma necessita de autorização do departamento 
responsável pela arborização urbana.

Artigo 13 - Não será permitida a utilização de árvores situ-
adas em locais públicos para a colocação de cartazes, anúncios, 
propagandas políticas ou qualquer outro tipo de promoção, com 
exceção daqueles de caráter institucional com prévia autorização 
do departamento responsável pela arborização urbana.

Parágrafo Único: Fica sujeito a multa o não cumprimento 
deste como previsto em lei.

CAPÍTULO V
DA SUPRESSÃO E DA PODA DE VEGETAÇÃO DE PORTE ARBÓREO

Artigo 14 - Os interessados na aprovação de projetos de lo-
teamentos ou desmembramentos de terras em áreas revestidas, 
total ou parcialmente por vegetação de porte arbóreo, deverão 
consultar o departamento responsável pela arborização urbana, 
previamente, nas fases de estudos preliminares ou de execução 
do anteprojeto, visando um planejamento de forma a se estabe-

lecer a melhor alternativa que corresponda à mínima destruição 
da vegetação existente.

Artigo 15 -  Para a aprovação de parcelamento do solo sob 
a forma de arruamento e loteamento, de acordo com a certidão 
de diretrizes a ser expedido, o interessado deverá apresentar ao 
departamento responsável pela arborização urbana, o projeto de 
arborização das vias públicas, indicando as espécies adequadas a 
serem plantadas conforme artigo 9 desta lei.

Parágrafo Único: A implantação dos projetos de arborização 
em áreas verdes de domínio público, incluindo os de paisagismo 
dos sistemas de lazer dos novos loteamentos, deverão ser custea-
dos pelo loteador, devendo om departamento responsável pela ar-
borização urbana definir os grupamentos vegetais significativos a 
preservar e até podendo, em casos especiais, solicitar a integração 
dos agrupamentos referidos as áreas do sistema de lazer.

Artigo 16 -  Para os novos loteamentos deverão ser apre-
sentados projetos de arborização, onde não será permitido o uso 
de uma única espécie, devendo diversificá-las com no mínimo 30 
espécies, quantificá-las e ainda qualificá-los. 

Parágrafo único: Plantar, no mínimo, uma única espécie de 
vegetação por lote. 

Artigo 17 - Cada lote, tanto comercial como residencial 
tem a obrigatoriedade de plantar em calçada correspondente 
pelo menos uma espécie arbórea um espaçamento mínimo de 
até 10 metros.

§ 1°: Em lotes acima desta metragem fica opcional o plan-
tio de duas ou mais árvores. 

§ 2°: Em casos de impossibilidade do cumprimento do ar-
tigo 16 desta lei, por falta de espaço físico, guias rebaixadas e 
outros casos específicos, fica a critério do departamento respon-
sável pela arborização urbana a verificação e a forma de compen-
sação de mudas em áreas a ser determinada.

§ 3°: O não cumprimento do § 1 caberá multa conforme 
disposto nesta lei.

§ 4°: Em casos de impossibilidade do cumprimento do ar-
tigo 16 desta lei em áreas comerciais pode-se substituir a árvore 
de porte de grande por árvore de porte pequeno.

Artigo 18 -  Fica o requerente responsável pelo recolhimen-
to dos resíduos provenientes da supressão e poda de árvores.

CAPÍTULO VI
DA SUPRESSÃO E DA PODA DE VEGETAÇÃO DE PORTE 

ARBÓREO

Seção I
Da supressão de vegetação de Porte Arbóreo

Artigo 19 -  A supressão de árvores em vias ou logradouros 
públicos, só poderá ser autorizada nas seguintes circunstâncias:

I- Em terreno a ser edificado, quando o corte for indispen-
sável a realização da obra a critério do departamento responsável 
pela arborização urbana;

II- Quando o estado fitossanitário da árvore assim o jus-
tificar;

III- Quando a árvore, ou parte desta, apresentar risco imi-
nente de queda;

IV- Nos casos em que a árvore esteja causando comprova-
dos danos permanentes ao patrimônio público ou privado;

V- Nos casos em que a árvore constituía obstáculo fisica-
mente incontornável ao acesso a veículos;

VI- Quando o plantio irregular ou a propagação espon-
tânea de espécimes arbóreos impossibilitar o desenvolvimento 
adequado de árvores vizinhas;

VII- Quando se tratar de espécie invasoras, com propaga-
ção prejudicial comprovada.

Parágrafo Único: É expressamente proibido e sujeito a mul-
ta, qualquer pessoa, física ou jurídica, realizar o corte de árvores 
ou mudas em áreas de domínio público, exceto quando autoriza-
da pelo departamento responsável pela arborização urbana ou 
em casos mais graves e de emergência com laudo do corpo de 
bombeiros.

Artigo 20 -  A realização de corte de árvores em vias públi-
cas, só será permitida para:

I- Funcionários da prefeitura tecnicamente capacitados 
para tais atividades, supervisionados por profissionais devida-
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mente habilitados, com equipamentos, ferramentas e equipa-
mentos de proteção individual e coletivo- EPI’s EPC’s;

II- Funcionários de empresas concessionárias de serviço 
público, tecnicamente capacitados para tais atividades, super-
visionados por profissionais habilitados e legalmente compe-
tentes:

a) Mediante a obtenção de prévia autorização, por escrito, 
do diretor do departamento responsável pela arborização urba-
na, dentro da estrutura orgânica do Poder Executivo (parques e 
jardins públicos, canteiros);

b) Com comunicação escrita posterior, à Prefeitura Munici-
pal, nos casos emergenciais, esclarecendo sobre o serviço realiza-
do, bem como o motivo do mesmo.

III- Integrantes do corpo de bombeiro ou brigada mu-
nicipal nas ocasiões de emergências em que haja risco imi-
nente para a população ou patrimônio, tanto público quanto 
privado;

IV- Ao munícipe desde que cumpridas as seguintes exigên-
cias:

a) Solicitar o requerimento para supressão da árvore no 
departamento responsável pela arborização urbana, constando a 
identificação do requerente, endereço, n° de árvores para supres-
são, data e motivo da supressão;

b) Obtenção de autorização, por escrito, após a visita da 
fiscalização e análise técnica por técnicos do departamento res-
ponsável e dentro do prazo limite de até 07 (sete) dias úteis, de 
cujo parecer deverá constar detalhadamente o número de árvo-
res, o porte, a identificação das espécies, a localização e a descri-
ção de comprometimento da requerida árvore;

c) Assinatura do termo de responsabilidade para com os 
riscos de danos e prejuízos à população e ao patrimônio público e 
privado, que possam ser causados pela imperícia ou imprudência 
do munícipe, ou de que quem, a mando do interessado, executar 
a supressão, comprometendo-se reparar que porventura vier a 
causar.

V- Empresas ou profissionais autônomos especializado, 
devidamente cadastrado e credenciado junto ao departamento 
responsável pela arborização urbana.

Parágrafo único: Fica responsável pelo credenciamento e 
capacitação de profissionais especializado o Departamento Mu-
nicipal responsável.

Artigo 21 -  As árvores suprimidas em áreas de domínio 
público deverão ser substituídas, pelo próprio requerente dentro 
de um prazo não superior a 30 (trinta) dias, a partir de sua efetiva 
supressão.

§ 1°: situações anteriores em vigor desta Lei deterão data 
limite de 60 (sessenta) dias a partir de sua vigência para o cum-
primento do artigo 20. 

§ 2°: O requerente da supressão da (s) árvore (s) que não 
fizer a (s) substituição (ões) no prazo previsto neste artigo ou 
ainda, que o fizer em desacordo com o disposto nesta Lei e das 
diretrizes técnicas do órgão ambiental municipal, ficará sujeito 
às penalidades desta Lei.

Artigo 22 -  Supressão de árvores em Áreas de Preserva-
ção Permanente (APP), bem como àquelas sujeitas ao regime da 
Lei federal n° 4.771 de 15 de setembro de 1965 (código Florestal 
Brasileiro) e suas alterações, dependerão da prévia autorização 
das autorizadas Federal, Estadual e Municipal competentes, con-
forme a situação.

Artigo 23 -  Qualquer árvore do município pode ser de-
clarada imunes ao corte desde que preenchida as seguintes exi-
gências:

I- Apresentar valor histórico ou paisagismo;
II- Apresentar valor científico ou ecológico;
III- Por sua raridade e/ou condição de porta semente;
IV- Apresentar valor simbólico a uma comunidade ou gru-

po de pessoas.
§ 1°: Qualquer interessado poderá solicitar a inclusão de 

árvores no cadastro de vegetação imune ao corte, através de so-
licitação escrita Prefeito Municipal, o qual será efetivado após 
aprovação do departamento responsável pela arborização urba-
na.

§ 2°: A solicitação deve conter desde a localização precisa 
da árvore, características gerais relacionadas com a espécie, o 
porte e a justificativa para a sua proteção.

Seção II
Da Poda de Vegetação de Porte Arbóreo

Artigo 24 - Fica proibida ao munícipe, a realização de 
podas de árvores existentes em canteiros, praças ou logradou-
ros públicos e fica sujeita a penalidade prevista nesta Lei.

Artigo 25 -  A poda deverá ser realizada nas praças, can-
teiros e logradouros públicos por funcionários da prefeitura 
ou por funcionários terceirizados desde que, devidamente 
qualificados.

Artigo 26 -  O munícipe poderá realizar a poda na árvo-
re frente a sua residência ou contratar trabalhador autônomo 
devidamente credenciado junto à prefeitura Municipal atra-
vés do departamento responsável pela arborização urbana.

§ 1: A poda drástica, a destruição, lesão, decote ou mau 
trato de qualquer modo ou meio nas plantas de ornamenta-
ção ou de porte arbóreo em logradouros públicos ou em pro-
priedade privada alheia é cabível multa conforme disposta 
nesta Lei.

§2: Proibido a poda dando formas geométricas (quadra-
da ou redonda) respeitando sua forma natural salvo exceções 
de árvores localizadas sob fiação é cabível muita conforme 
disposto nesta Lei.

CAPÍTULO VII
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Artigo 27 -  Além das penalidades previstas no artigo 26 da 
lei Federal n° 4.771 de 15 de setembro de 1965 e no artigo 49 da 
Lei Federal n° 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, sem prejuízo das 
responsabilidades penal e civil, as pessoas físicas ou jurídicas, 
que infringirem as disposições desta Lei e de seu regulamento 
no tocante ao corte da vegetação, ficam sujeitas às seguintes pe-
nalidades:

I- Multa de 4 VRM para corte sem autorização por árvores;
II- Multa de 3 VRM por não reposição dentro do prazo es-

tipulado;
III- Multa de 5 VRM por reincidência do item II deste artigo;
IV- Multa de 4 VRM por itens do § 1° do art. 26;
V- Multa de 2 VRM das infrações contidas nos §§ 1° e 2° 

do art. 10;
VI- Multa de 2 VRM das in frações contidas no art. 11
VII- Multa de 1 VRM das infrações contidas no art. 13;
VIII- Multa de 1 VRM diariamente do não cumprimento do 

descrito no artigo 17;
IX- Multa de 2 VRM para o não cumprimento do § 2° do 

artigo 21;
X- A multa decorrente do artigo 22 terá os mesmos valores 

e amplitudes previstos na Lei federal n° 9.605 de 12 de fevereiro 
de 1998 e suas alterações;

XI- Multa de 10 VRM por árvores declaradas imunes de 
corte;

XII- Multa de 2 VRM na infração do artigo 24;
XIII- Multa de 3 VRM por infração do § 2 ° do artigo 26;
XIV- Multa de 2 VRM tanto para o contratado para a poda 

sem credenciamento assim como o contratante.
Artigo 28 -  Todo o montante arrecado será revertido para 

financiamento e/ou projetos voltados a preservação do meio am-
biente.

Artigo 29 -  Se a infração for cometida por servidor público 
Municipal, a penalidade será determinada após a instauração de 
processo administrativo, na forma da legislação em vigor.

Artigo 30 -  Esta lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 09 de outubro 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Secretaria Geral

DECRETO Nº 2.726 de 16 de outubro de 2020.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional extraor-
dinário 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 conferi-
das por lei, em conformidade com o inciso III do art. 41 e do 
art. 44 da Lei nº 4.320/64, 

Considerando a Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho 
de 2020 que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao 
setor cultural a serem adotadas durante o estado de cala-
midade pública;

Considerando a Medida Provisória nº 990, de 9 de 
julho de 2020 que abre crédito extraordinário para auxílio 
financeiro para apoio emergencial ao setor cultural devido 
à Pandemia da Covid-19;

Considerando o Decreto Municipal nº 2.672 de 26 de 
abril de 2020 que declara situação de calamidade pública no 
município para enfrentamento da pandemia do COVID-19;

D E C R E T A :

Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional extraordiná-
rio no valor de R$ 230.522,57 (duzentos e trinta mil qui-
nhentos e vinte e dois mil reais e cinquenta e sete centavos) 
para abertura das dotações:

02.14.13.392.0015.2.022.339039 Aplicações Diretas - 
Outros Serviços de Pessoa Jurídica

R$ 221.522,57

02.14.13.392.0015.2.022.336041 Transferências a Ins-
tituições com Fins Lucrativos - Contribuições

R$ 9.000,00

Fonte de Recurso: 5 – União 

Artigo 2º - O crédito adicional aberto no artigo 1º terá 
como fonte de recurso a previsão de excesso de arrecadação 
das receitas a serem recebidas para enfrentamento do CO-
VID-19 a serem contabilizadas em rubrica específica.

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

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 16 de outubro 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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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 
Secretaria Geral

DECRETO Nº 2.725 de 16 de outubro 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 II do art. 9º da Lei 
Municipal 3.629/2019,

R E S O L V E :
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional suple-

mentar no valor de R$ 478.000,00 (Quatrocentos e Se-
tenta e Oito mil reais) na dotação do orçamento vigente 
010215.2781200161.015/86 – Obras e Instalações. 

Artigo 2º - O crédito adicional aberto no artigo 1º terá 
como fonte de recurso o proveniente da anulação parcial da 
dotação 010220.1545200231.027/163 Operação de Crédito- 
FINISA.

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

                                                  
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 16 de outubro 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 
SECRETARIA GERAL/2020

DECRETO Nº. 2.727 de 20 de outubro de 2020.

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

CONSIDERANDO que o dia 28 de outubro é data consa-
grada às comemorações do “Dia do Funcionário Público”,

CONSIDERANDO que a transferência das comemorações 
do “Dia do Funcionário Público” para o dia 30 de outubro se 
revela conveniente para o servidor público e para a Adminis-
tração Municipal,

CONSIDERANDO o Decreto no. 65.257 de 19 de outubro 
de 2020 do ExmoSr. João Doria Governador do Estado de São 
Paulo.

DECRETA:
Art. 1º. – O expediente do dia 28 de outubro de 2020 

(quarta-feira) nas repartições públicas municipais será normal, 
ficando em substituição, suspenso o expediente no dia 30 de 
outubro de 2020 (sexta-feira), ressalvadas as atividades essen-
ciais e de interesse público.

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

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 20 de outubro 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 
Secretaria Geral/ 2020

Projeto de Lei 17/20
Autoria do Vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha

LEI no. 3.669 de 09 de outubro de 2020.

EXIGE DOS HOSPITAIS E MATERNIDADES TREINAMEN-
TO DOS PAIS DE RECÉM-NASCIDOS PARA SOCORRO EM CASOS 
DE ENGASGAMENTO E PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA.

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

Art. 1º. O Hospital e a Maternidade do município de Casa 
Branca oferecerão aos pais e responsáveis legais de recém-nas-
cidos treinamento para primeiros socorros em caso de engas-
gamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte 
súbita. 

Parágrafo único. O treinamento será ministrado antes de 
alta do recém-nascido.

Art. 2°. O Hospital e a Maternidade deverão fixar, em 
local visível, cópia da presente lei para que todos os pais de 
recém-nascidos tomem conhecimento do curso oferecido. 

Art. 3°. O Hospital e a Maternidade terão prazo de 90 
dias, a contar da publicação desta lei, para se adequar às nor-
mas vigentes.

Art. 4°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 09 de outubro 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 
Secretaria Geral/ 2020

Projeto de Lei 22/20
Autoria do Vereador José Anderson Pereira dos Santos 

(Jota)

LEI no. 3.670 de 09 de outubro de 2020.

INSTITUI O “PROGRAMA ADOTE UM TOTEM PET”, NA 
FORMA QUE ESPECIFICA.

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

Art. 1º. Fica instituído no Município de Casa Branca, 
nos termos desta lei, o “Programa Adote um Totem Pet”, 
que tem por finalidade a celebração de parcerias com pes-
soas jurídicas, sem quaisquer ônus aos cofres públicos, para 
a instalação e conservação de pontos de “Totem Pet”, equi-
pados com saquinhos biodegradáveis e lixeiras, visando 
disponibilizar gratuitamente à população esses materiais, 
destinados ao recolhimento de fezes dos animais, em locais 
de grande afluxo de público, como passeios, praças, jardins 
e parques públicos.

1º. As empresas interessadas na celebração da parce-
ria de que trata este artigo, terão a seu cargo a fabricação e 
a instalação do equipamento de que trata esta lei, devendo 
zelar pela sua conservação, manutenção e reposição do ma-
terial, diariamente, podendo, em contrapartida, veicular a 
publicidade institucional do produto e/ou marca que comer-
cializam e o nome e dados da empresa, vedada, entretanto, 
a publicidade relativa a:

 I - cunho político;
 II - fumo e seus derivados;
III - bebidas alcoólicas; 
IV - armas, munições e explosivos; 
V - jogos de azar; 
VI - revistas e publicações contendo material impró-

prio ou inadequado; 
VII - produtos cujos componentes possam causar de-

pendência física química, ainda que por utilização indevida.

Art. 2º. A Prefeitura Municipal publicará edital de 
chamamento para a inscrição e cadastramento das empre-
sas interessadas, estabelecendo os critérios para a análise 
do conteúdo da veiculação publicitária pretendida.

Art. 3º. O Executivo regulamentará esta lei no prazo 
de sessenta (60) dias, notadamente para padronizar o mo-
delo de totem a ser instalado.

 
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publi-

cação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 09 de outubro 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 
Secretaria Geral/ 2020

Anteprojeto de Lei 04/20
Autoria do Vereador José Cláudio Martins dos Reis 

(Jacaré)

LEI no. 3.674 de 09 de outubro de 2020.

OFICIALIZA, EM CASA BRANCA, O ENCONTRO REGIO-
NAL DE MÃES E CRIANÇAS PORTADORAS DA SÍNDROME DE 
DOWN. 

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

Art. 1º. Fica oficializado, na cidade de Casa Branca – 
SP, todos os anos no mês de março, o Encontro Regional de 
Mães e Crianças Portadoras da Síndrome de Down.

Parágrafo único. O Encontro será realizado em par-
ceria com a APAE de Casa Branca – SP.

Art. 2°. A Prefeitura Municipal ficará responsável pe-
los espaços físicos, divulgação e outros, tendo dotação orça-
mentária, para o evento.

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

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 09 de outubro 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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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA 
BRANCA

Secretaria Geral/ 2020

Projeto de Lei 25/20
Autoria do Vereador José Anderson 

Pereira dos Santos (Jota)

LEI no. 3.671 de 09 de outubro 
de 2020.

TORNA OBRIGATÓRIO O REGISTRO 
DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

NO PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO 
MÉDICO, NA FORMA QUE ESPECIFICA. 

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

Art. 1°. Esta Lei torna obrigató-
rio o registro no prontuário de aten-
dimento médico, indícios de violência 
contra a mulher, para fins de estatísti-
ca e prevenção.

Art. 2º. Todo profissional de 
atendimento médico que, identifican-
do sinais de violência contra a mulher, 
deverá efetuar o respectivo registro no 
prontuário.

Art. 3º.  Os prontuários médi-
cos com registro de violência contra 
a mulher deverão ser encaminhados 
bimestralmente, na forma de “Boletim 
Informativo Sobre Violência Contra a 
Mulher”, para o Departamento Muni-
cipal de Saúde e Delegacias de Polícia 
Civil do município, contendo:

I – o número de casos atendidos;
II - o tipo de violência atendida - 

física, sexual ou doméstica.
Art. 4º. As informações contidas 

nos prontuários e boletins, somente 
serão disponibilizadas para:

I – a pessoa que sofreu a violên-
cia, devidamente identificada;

II - autoridades policiais e judici-
árias, mediante solicitação oficial.

Art. 5º. Deverão ser divulgadas 
anualmente estatísticas relativas ao 
ano anterior.

 
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 
09 de outubro 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Secretaria Geral/ 2020

Projeto de Lei 26/20
Autoria do Vereador José Anderson Pereira dos Santos (Jota)

LEI no. 3.672 de 09 de outubro de 2020.

INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO E DA 
ORIENTAÇÃO E COMBATE ÀS FAKE NEWS, INICIANDO-SE NO DIA 1 DE 

JUNHO NO MUNICÍPIO DE CASA BRANCA. 

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

Art. 1º Fica instituída a “Semana Municipal da conscientização, 
orientação e combate as FAKE NEWS, no Município de Casa Branca ser 
realizada anualmente iniciando-se no dia 01 de junho e que tem por ob-
jetivo informar e conscientizar a população a combater o Fake News.

 Art. 2º Na semana de conscientização, orientação e combate as 
FAKE NEWS, serão realizadas palestras, debates, rodas de conversas e 
ações educativas em locais estratégicos e de fácil acesso à comunidade.

Art. 3º Para o cumprimento do disposto nesta Lei, poderão ser 
realizados eventos de conscientização juntamente com universidades, 

associações e conselhos representativos das categorias profissionais inte-
ressadas no tema, podendo ser envolvida a rede pública de educação e os 
conselhos de direitos.  

Art. 4º A instituição da semana da conscientização, orientação e 
combate as FAKE NEWS, no Município de Casa Branca, tem como obje-
tivos: 

I - Promover campanhas educativas na cidade de Casa Branca, vi-
sando inibir a produção, propagação e reprodução de mensagens Fake 
News, nos meios de comunicação e redes sociais, visando a conscientiza-
ção das pessoas.

 II - Dar visibilidade e propagar o tema, estimulando a não produ-
ção, propagação e reprodução de mensagens Fake News.

Art.5º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 09 de outubro 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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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Secretaria Geral

DECRETO Nº 2.728 de 21 de outubro 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 II 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$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) nas 
seguintes dotações do orçamento:

010207.2884300062.007/33 – Outros Encargos Sobre 
a Dívida - R$ 60.000,00

010207.2884300052.007/31 – Principal da Dívida Con-
tratual Resgatada- R$ 130.000,00

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

010210.1236100102.015/65 – Outros Serviços de Ter-
ceiros - Pessoa Jurídica - R$ 190.000,00

Artigo 3º -Fica aberto crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 523.710,00 (Quinhentos e vinte e três mil 
setecentos e deis reais) na seguinte dotação do orçamento:

010207.0412300072.009/41- Precatórios Trabalhistas- 
Sentenças Judiciais 

Artigo 4º - O crédito adicional aberto no artigo 3º terá 
como fonte de recurso o proveniente de anulação total da 
seguinte dotação: 010207.9999999992.007/44- Reserva de 
Contingência  

Artigo 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação.                         

                        
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 21 de outubro 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Secretaria Geral/ 2020

Projeto de Lei no. 28/20 
Autoria do Vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha

LEI no. 3.675 de 09 de outubro de 2020.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA “BANCO 
VIRTUAL DE CADEIRAS DE RODAS E AFINS”, NO MUNICÍPIO 
DE CASA BRANCA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

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

Art. 1º. Fica instituído no município de Casa Branca 
o Programa “Banco Virtual de Cadeiras de Rodas e Afins”, 
como bengalas, muletas, andadores, cadeiras de banho, 
cadeiras de rodas, nebulizadores, respiradores artificiais, 
camas hospitalares, tipoia, próteses oculares, próteses au-
ditivas e outros.

Art. 2°. O Poder Executivo municipal regulamentará a 
matéria e promoverá campanhas de doação de cadeiras de 
rodas e afins para execução do Programa.

Art. 3°. O Programa “Banco Virtual de Cadeiras de Ro-
das e Afins” deverá ser disponibilizado no site oficial da Pre-
feitura Municipal de Casa Branca para acesso dos usuários, 
tanto pessoas que entrem em contato para doação, quanto 
aqueles que precisam dos itens. 

Art. 4°. Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições contrárias. 

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 09 de outubro 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Secretaria Geral/ 2020

Projeto de Lei no. 30/20 
Autoria dos Vereadores Marcelo Galante Lopes da Cunha, Rubens Antonio Scapin e Marcus Vinícius Parente Querido Azevedo

LEI no. 3.676 de 09 de outubro de 2020.

DENOMINA “EVERTON RICIERI SCARANELLO” A ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA RECÉM CONSTRUÍDA NO JARDIM BELA 
VISTA (POSTINHO). 

A Câmara Municipal de Casa Branca aprova e o Prefeito Municipal sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Passa a denominar-se “Everton Ricieri Scaramello” a Estratégia da Saúde da Família recém construída no Jardim Bela 

Vista (postinho).
Art. 2°. A Prefeitura Municipal incumbir-se-á de colocar a placa alusiva e informar os órgãos competentes e a quem interessar 

possa da denominação do local. 
Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 09 de outubro 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Secretaria Geral/ 2020

Projeto de Lei no. 32/20 
Autoria dos Vereadores   Rubens Antonio Scapin e 

Marcelo Galante Lopes da Cunha 

LEI no. 3.677 de 09 de outubro de 2020.

DISPÕE SOBRE A VIGILÂNCIA NAS ÁREAS DE AUTO-
ATENDIMENTO DAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS NO MUNICÍPIO. 

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

Art. 1º. Passa a ser obrigatório, durante todo o perío-
do de funcionamento dos serviços de autoatendimento das 
agências bancárias do município, a presença de um vigilan-
te uniformizado no local.

Art. 2°, Para que os estabelecimentos bancários se 
adequem à presente lei, fica estabelecido o prazo de 120 
dias a partir da data de sua publicação. 

Art. 3°. O não cumprimento das disposições desta lei 
sujeitará a instituição à multa de 200 URM (Unidade de Re-
ferência do Município)

Parágrafo único. Na reincidência, o valor da multa 
será dobrado e assim sucessivamente.

Art. 4°. Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 09 de outubro 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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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 
Secretaria Geral/ 2020

LEI no. 3.679 de 09 de outubro de 2020.
 
DISPÕE SOBRE A ALIENAÇÃO DE 2 

(DOIS) LOTES DE TERRAS SITUADAS NO 
DISTRITO INDUSTRIAL, COMERCIAL E RESI-
DENCIAL 01, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍ-
PIO DE CASA BRANCA.

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

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

a) 01 (um) lote de terreno Quadra J - 
Lote 05 - Matrícula nº 17.426 com área de 
1.000 m² localizado no Distrito Industrial 
Comercial e Residencial 01 no valor de R$ 
80.000,00 conforme laudo de avaliação.

b) 01 (um) lote de terreno Quadra J - 
Lote 06 - Matrícula nº 17.427 com área de 
1.000 m² localizado no Distrito Industrial 
Comercial e

Residencial 02, no valor de R$ 
80.000,00 conforme laudo de avaliação.

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

Art. 3º - Para a venda dos Lotes refe-
ridos no Artigo 1º a Comissão do Distrito 
Industrial nomeada pela Portaria nº 6.725 
de 21 de agosto de 2.020, dentre os assun-
tos a serem apreciados destacam-se: análise 
prévia acerca da viabilidade do empreendi-
mento, histórico da empresa, cronograma 
físico e financeiro das obras e cumprimento 
da Legislação relacionadas as obrigações 
e deveres que disciplina a concessão dos 
lotes. Cabendo a Comissão nomeada pela 
Portaria nº 6.551 em 13 de dezembro de 
2.018 a avaliação e o laudo dos lotes ter-
renos para fins de alienação referidos nas 
matrículas acima descritas.

Art. 4º - A alienação, objeto desta Lei, 
será realizada de acordo com a seção VI, das 
Alienações, Capítulo I, das Disposições Ge-
rais, 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 regula-
mentada, pelas Leis Municipais: nº 1.367 de 
17/12/87, nº 1.498 de 17/01/90, nº 1.614 de 
02/01/91, nº 1.629 de 17/04/91, nº 1.683 de 
30/07/91, nº 1.758 de 06/12/91, nº 1.935 de

22/03/93, nº 2.409 de 09/06/00, nº 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 
Secretaria Geral/ 2020

Projeto de Lei no. 45/20 de autoria 
dos vereadores Rubens Antonio Scapin e 
Marcelo Galante Lopes da Cunha

LEI no. 3.680 de 09 de outubro de 2020.
 
DISPEÕE SOBRE A COMERCIALIZA-

ÇÃO, VENDA E DISTRIBUIÇÃO DE VENENO 
NO MUNICÍPIO DE CASA BRANCA, E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Artigo 1º - Fica vedada a comerciali-
zação, venda e distribuição de agrotóxico 
pertencente ao grupo químico dos organo-
fosforado e carbamatos, mais conhecido 
como “chumbinho”, que produzem riscos 
à vida humana e animal, em todos os Esta-
belecimentos comerciais no município de 
Casa Branca.

Artigo 2º- A venda de agrotóxico e 
afins será feita por meio de receituário pró-
prio, prescrito por profissionais legalmente 
habilitados nos termos do artigo 13 da Lei 
Federal nº 7.802/89, e em estabelecimentos 
que tem por finalidade própria a comercia-
lização de produtos agropecuários, devi-
damente credenciados e autorizados pela 
ANVISA.

Artigo 3º- As penalidades adminis-
trativas serão aplicadas aos estabelecimen-
tos infratores a critério do Poder executivo, 
não eximindo o infrator de eventual res-
ponsabilidade civil e criminal.

Artigo 4º- O poder executivo tem 180 
dias para regulamentar esta Lei.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 09 de 
outubro 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 
Secretaria Geral/ 2020

Projeto de Lei no. 46/20 de autoria do 
vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha

LEI no. 3.681 de 09 de outubro de 2020.
 
INSTITUI O ATENDIMENTO PRIORI-

TÁRIO DAS PESSOAS DIAGNOSTICADAS 
COM CÂNCER NAS UNIDADES DE SAÚ-
DE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE CASA 
BRANCA.

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

Art. 1º. Fica instituído o atendimento 
prioritário das pessoas diagnosticadas com 
câncer nas unidades de saúde e Hospital do 
município de Casa Branca.

Parágrafo único. O atendimento con-
siste na obrigatoriedade das unidades de 
saúde e Hospital do município em priorizar 
o atendimento de consultas e exames dos 
pacientes diagnosticados com a doença ci-
tada no caput deste artigo.

Art. 2°. O Poder Executivo poderá re-
gulamentar a presente lei naquilo que for 
necessário para a execução e implementa-
ção do disposto nesta lei.

Art. 3°. As despesas de correntes com 
a execução da presente lei correrão à conta 
de dotações orçamentárias próprias, suple-
mentadas se necessário

Art. 4°. Esta lei entra em vigor na 
data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 09 de 
outubro 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

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 interessados deverão apresen-
tar toda documentação exigida no Edital de 
Concorrência.

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

§ 3º - Todos os prazos previstos na 
Legislação Municipal, bem como: investi-
mentos 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 cum-
prir as normas estabelecidas pela CETESB 
(Companhia de Tecnologia e Saneamento 
Ambiental) para o Distrito Industrial e Resi-
dencial de Casa Branca, além de obter todas 
as licenças e alvarás para realização de refe-
rida edificação.

Art. 6º - A inobservância a qualquer 
dos dispositivos previstos na Legislação 
Municipal tornará nula a presente aliena-
ção, revertendo o imóvel ao patrimônio 
municipal com todas as benfeitorias exis-
tentes, 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 à 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 alie-
nação dos lotes de que se trata esta lei se-
rão utilizados especificamente em despesas 
de capital, com rubrica própria a ser criada, 
para o incentivo de indústrias a se instala-
rem em nosso município, melhorias na in-
fraestrutura 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 publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 09 de 
outubro 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2020 - PROCESSO nº 486/2020

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de expediente para atendimento a 
todos os Departamentos da Prefeitura Municipal de Casa Branca.

Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas do dia 09/11/2020. Local Praça Barão 
de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo.

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

Retirada do Edital pelo email: licitacao@casabranca.sp.gov.br, pelo site http://transparen-
cia.cebi.com.br/compras-040 ou pessoalmente na Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com 
Rua Altino Arantes, Setor de Licitações.

Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720.

Casa Branca, 22.10.2020

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal
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