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Com mais espaço e equipamentos de 
última geração, as agendas serão reavalia-
das em benefício dos usuários; aparelhos 
foram adquiridos através de emenda parla-
mentar.

Os usuários da Rede Municipal de Saúde 
da Prefeitura de Casa Branca que necessi-
tam de exames e procedimentos de oftal-
mologia passam a contar com equipamen-
tos de última geração e mais espaço para as 
consultas.

“É um investimento em qualidade de vida 
da população. Com mais espaço e novos e 
modernos equipamentos, além de diminuir 
o tempo de espera por exames, também 
vamos permitir que muitos procedimentos 
sejam realizados dentro do município, sem 
a necessidade de encaminhamento para 
clínicas na região ou para o Estado, via re-
gulação, aumentando a resolutividade e até 
mesmo reduzindo custos”, destacou o prefei-
to municipal.

Com equipamentos modernos, Prefeitura 
inaugura sala nova de Oftalmologia
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A expectativa pelo início do período chuvoso deve servir como 
alerta para o aumento dos casos de dengue e outras doenças trans-
mitidas pelo Aedes aegypti.

Com a chegada das chuvas, a tendência é de que apareçam no-
vos focos de mosquitos diante da possibilidade de antigos reservató-
rios de água encherem novamente, reativando o ciclo do mosquito, 
cujos ovos podem sobreviver sem água até 450 dias.

A forma mais eficaz de prevenção de dengue, zika e chikungunya 
é o combate ao Aedes aegypti, impedindo-se seu nascimento. Os 
principais criadouros do mosquito ainda são encontrados nas resi-
dências – principalmente em quintais –, como baldes sem tampa, 
vasilhas, pratos de planta e caixas d’água destampadas. Mas não 
se pode descuidar da atenção a pequenos reservatórios, como vasos 
de planta, calhas entupidas, garrafas, lixo a céu aberto, bandejas de 
ar-condicionado e poço de elevador, entre outros.

Considerado um inseto doméstico, o Aedes aegypti é um oportu-
nista, que orbita sempre próximo a locais de circulação de pessoas. O 
mosquito se alimenta preferencialmente durante o dia, mas também 
pode picar à noite.

De acordo com o último Boletim Epidemiológico, de janeiro até a 
última segunda-feira(16) foram registrados 702 casos de dengue em 
Casa Branca.

Volta das chuvas acende alerta sobre Dengue 

As campanhas de #multivacinação 
e contra #poliomielite foram prorrogadas 
até o dia 30 de novembro. Quem ainda não 
conseguiu atualizar a caderneta de vacina-
ção dos pequenos tem até essa data para 
procurar atendimento em um dos postos 
de vacinação da cidade e distritos.

Das 8h às 17h

• Centro de Saúde de Casa Branca
• ESF Andorinhas
• PAS Lagoa Branca
• ESF Venda Branca

Atenção! 

A #imunização é a única forma de evitar doenças graves! 
Proteja você e quem você ama.
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Mais uma unidade de saúde será entregue à população de Casa Branca. O ESF será totalmente 
equipado e em breve estará atendendo a comunidade do bairro. É mais saúde pra população

Obra do ESF do Jardim Bela Vista está concluída  
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EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município é uma publicação 

oficial da Prefeitura do Município de Casa Branca e da 
Câmara Municipal 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

REABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2020 - PROCESSO nº 

486/2020

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

Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 
horas do dia 24/11/2020. 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, Se-
tor de Licitações.

Retirada do Edital pelo email: licitacao@casa-
branca.sp.gov.br ou na Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 
- Esquina com Rua Altino Arantes, Setor de Licitações.

Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720.

Casa Branca, 10.11.2020

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2020 - PROCESSO nº 
577/2020

Objeto: Registro de preços para aquisição de 
pneus, câmaras de ar e protetores de pneus para a Fro-
ta Municipal da Prefeitura Municipal de Casa Branca.

Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 
horas do dia 25/11/2020. 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, Se-
tor de Licitações.

Retirada do Edital pelo email: licitacao@casa-
branca.sp.gov.br ou na Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 
- Esquina com Rua Altino Arantes, Setor de Licitações.

Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720.

Casa Branca, 11.11.2020

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Secretaria Geral/ 2020

Projeto de Lei 38/20
Autoria do Vereador José Anderson Pereira dos Santos 

(Jota)

LEI no. 3.683 de 23 de outubro de 2020.
 
CRIA O DIA DO CASAMENTO COMUNITÁRIO NO 

MUNICÍPIO DE CASA BRANCA.

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

Artigo 1º - Fica criado o Dia do Casamento Co-
munitário de Casa Branca, a ser realizado no mês de 
novembro, cabendo sua organização ao Departamen-
to Municipal de Assistência Social.

Artigo 2º - O Casamento Comunitário que trata 
o art. 1º será autorizado para aquele casal que:

I - comprovar viver em união estável há pelo 
menos dois anos ou possuir filho(s), que sejam fruto 
desta união;

II - que comprove receber até dois salários mí-
nimos, podendo esta ser declaração de próprio pu-
nho.

Artigo 3º - A presente Lei não acarretará despe-
sas ao Poder Executivo, considerando que deverá ser 
realizado convênio entre o Poder Executivo e Cartório 
de Registro Civil. 

Artigo 4º - O Poder Executivo regulamentará 
esta Lei, através de decreto, no prazo de 90 (noventa 
dias) dias.

Artigo 5º - Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 23 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

ABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL Nº42/2020- PROCESSO nº575 /2020

Objeto:Execução de melhorias em equipamentos e mobilidade urbana 
no Horto Florestal de Casa Branca .

Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas do dia 01/12/2020. 
Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua Altino Arantes, Setor 
de Protocolo. 

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

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

Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720. 

Casa Branca, 17.11.2020

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 
SECRETARIAGERAL

DECRETO Nº 2.735 de 13 de novembro de 2020.

“Dispõe sobre a prorrogação do Processo 
Seletivo Simplificado no. 001/2019 da Prefeitura 
Municipal de Casa Branca-SP.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, Prefeito Mu-
nicipal de Casa Branca, Estado de São Paulo, 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,

DECRETA:

Art.1º -   Fica prorrogado por 01 (um) ano 
o Processo Seletivo Simplificado Edital no. 
01/2019, homologado em 27 de janeiro de 2020, 
de acordo com o disposto no Decreto no. 2.630 de 
25 de setembro de 2019.

Art.2º - Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação.

Art. 3º. – Revoga-se as disposições em con-
trário. 

              
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 13 de 

novembro de 2020. 

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e 
arquivado nesta Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Secretaria Geral/ 2020

Autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal

LEI no. 3.682 de 23 de outubro de 2020.
 
DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS 

DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DE CASA BRANCA 
PARA A LEGISLATURA 2021 A 2024.

A Câmara Municipal de Casa Branca aprova 
e o Prefeito Municipal sanciona e promulga a se-
guinte Lei:

Art. 1º. Ficam fixados para a Legislatura a 
iniciar-se em 2021 e findar-se em 2024, os sub-
sídios do Prefeito e Vice-Prefeito de Casa Branca, 
pagos mensalmente, em parcela única, da seguin-
te forma:

I – Prefeito Municipal – R$ 18.950,52 (dezoi-
to mil, novecentos e cinquenta reais e cinquenta 
e dois centavos);

II – Vice-Prefeito Municipal – R$ 7.500,00 
(sete mil e quinhentos reais).

Art. 2°. Dos subsídios fixados por esta lei de-
verão ser descontados impostos e contribuições 
previdenciárias, conforme legislação em vigor.

Art. 3°. As despesas decorrentes desta lei 
correrão por conta das dotações próprias do or-
çamento vigente.

Art. 4°. Ficam revogadas as disposições con-
trárias.

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

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 23 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 39/2020 - PROCESSO nº 
506/2020

Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
materiais de uso para manutenção desta munici-
palidade para o Departamento de Serviços Muni-
cipais da Prefeitura Municipal de Casa Branca.

Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 
08:50 horas do dia 26/11/2020. Local Praça Barão 
de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua Altino Aran-
tes, Setor de Protocolo.

Abertura: A abertura dos envelopes ocor-
rerá 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 ou na Praça Barão de Mogi 
Guaçu, 51 - Esquina com Rua Altino Arantes, Setor 
de Licitações.

Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720.

Casa Branca, 13.11.2020

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2020- Processo nº 
605/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO 
INTEGRADO DE CULTURA E EVENTOS DE CASA 
BRANCA - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CICE.

Entrega de Envelopes Nº01 e Nº02 até às 
08:50 horas do dia 02/12/2020. Local Praça Barão 
de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua Altino Aran-
tes, Setor de Protocolo. 

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

Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720.

Casa Branca, 14.11.2020

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

DECRETO Nº 2.734 de 12 de novembro de 2020.

“Dispõe sobre o Processo de Atribuição de Classes                
e/ou Aulas do Pessoal Docente do Quadro do Magistério Pú-
blico Municipal para o ano letivo de 2021 e dá outras pro-
vidências”.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, Prefeito Municipal de 
Casa Branca – SP, no uso e gozo de suas atribuições legais, 
e tendo em vista a Lei Municipal nº 3.019, de 29 de janeiro 
de 2010, com a redação alterada pela Lei Municipal nº 3.112, 
de 07 de dezembro de 2011 e Lei Municipal nº 3.608 de 30 
de agosto de 2019,

DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º - Os processos de atribuição de classes e/ou au-
las para os docentes efetivos do quadro do magistério públi-
co municipal, docentes titulares de cargo da rede estadual 
em exercício na rede municipal por força do convênio de 
municipalização e docentes contratados por prazo determi-
nado, para o ano letivo de 2021, serão realizados de acordo 
com as disposições deste decreto.

Parágrafo único - Os processos de atribuição de clas-
ses e/ou aulas atenderão as modalidades de ensino ofere-
cidas no âmbito do Sistema Municipal de Ensino e aquelas 
absorvidas através do Convênio, Programa de Ação de Par-
ceria Estado/Município para o Atendimento do Ensino Fun-
damental (2º ao 5º ano) oriundas das unidades escolares 
municipalizadas.

Art.2º - A Direção do Departamento Municipal de 
Educação designará comissão para execução, coordenação, 
acompanhamento e supervisão dos processos de atribuição 
de classes e/ou aulas em todas as fases previstas em crono-
grama divulgado em momento oportuno, assegurando-lhes 
absoluta transparência e legalidade.

Art. 3º - O processo de atribuição de classes e/ou aulas 
ocorrerá em nível de Departamento Municipal de Educação 
quando serão atribuídas classes e/ou aulas oferecidas no 
âmbito do Sistema Municipal de Ensino.

Art. 4º - A classificação dos professores que atenderá 
o processo de atribuição de classes e/ou aulas para o ano 
letivo de 2021 se dará em listagem classificatória geral. 

Parágrafo único - Para fins de classificação dos pro-
fessores conveniados da Rede Estadual de Ensino o Depar-
tamento Municipal de Educação respeitará normas e regras 
explicitadas pela Secretaria Estadual de Educação. 

Art. 5º- Em casos de empate de pontuação na classi-
ficação geral o desempate será efetuado pela aplicação dos 
seguintes critérios: 

I - Preferirá o de maior pontuação relativa a tempo de 
efetivo exercício no emprego público do magistério do mu-
nicípio de Casa Branca;

II - Preferirá o de maior pontuação relativa a títulos;
III - Preferirá o de maior pontuação relativa a cursos 

de curta duração;
IV - Preferirá o de maior idade cronológica.
Art. 6º - Os projetos que vierem a ser implantados pelo 

Departamento Municipal de Educação terão edital próprio e 
serão ofertados aos docentes interessados e inscritos, que 
apresentarem os pré-requisitos definidos no referido edital, 
em momento oportuno. 

Art.7º - O docente que aposentado no emprego públi-
co que ocupa no Quadro do Magistério Público Municipal 
(QMM) e dando continuidade em suas funções, terá o tempo 

de efetivo exercício, anterior à data da concessão da sua apo-
sentadoria, computado em sua pontuação no critério tempo 
de efetivo exercício.

Art. 8º - Competirá ao Departamento Municipal de 
Educação executar o processo de atribuição de classes e/ou 
aulas do Sistema Municipal de Ensino e aquelas absorvidas 
pelo convênio de municipalização.

Art. 9º - Competirá à comissão designada na conformi-
dade do art. 2º, o que segue: 

I - Calcular e computar ao tempo de efetivo exercício, 
o período de 01 de julho de 2019 a 30 de junho de 2020, dos 
docentes efetivos do Quadro do Magistério Municipal;

II - Acompanhar o processo de atribuição de classes e/
ou aulas dos docentes efetivos da Rede Municipal de Edu-
cação e dos conveniados através do Programa de Ação de 
Parceria Estado/Município para o Atendimento do Ensino 
Fundamental (2º ao 5º ano), cuidando do perfeito registro 
de atas;

III - Promover a divulgação das listagens classificató-
rias, receber recursos interpostos pelos interessados, deli-
berar sobre os mesmos e divulgar as listagens definitivas;

IV - Receber, analisar e deliberar sobre os requerimen-
tos de permuta de protocolados do Departamento Municipal 
de Educação pelos interessados do QMM, em momento an-
terior ao início do ano letivo, e promovê-la, se o caso;

V - Apurar o saldo de classes e/ou aulas, classificando-
-as como “de caráter livre” ou “em caráter de substituição” 
para fins de atribuição e promovendo a atribuição de classes 
e ou aulas, nos termos da lei.

VI - Deliberar sobre a oportunidade e conveniência da 
realização de processo de permuta de sede de referência do-
cente para o ano de 2021, em momento anterior ao início do 
ano letivo, e promovê-la, se o caso;

VII - Deliberar sobre a realização de permuta, de perío-
do, entre docentes da mesma classe e/ou aulas no âmbito da 
unidade escolar, desde que não haja prejuízo ao educando, 
em qualquer momento do ano letivo de 2021, e promovê-la 
se o caso; 

VIII - Promover e supervisionar qualquer outra sessão 
de atribuição de classes e/ou aulas que se faça necessária 
durante o ano letivo;

IX - Registrar em atas, as sessões de atribuição de clas-
ses e/ou aulas, com a assinatura de todos que delas partici-
parem;

X - Analisar e deliberar sobre os casos omissos neste 
Decreto.

CAPÍTULO II
DA INSCRIÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO

Art.10 - O Departamento Municipal de Educação con-
vocará os docentes efetivos do Quadro do Magistério Muni-
cipal, a fim de procederem as suas inscrições para os pro-
cessos de atribuição de classes e/ou aulas, utilizando-se da 
“ficha de inscrição” constante do Anexo I deste Decreto.

§1º - O docente deverá acompanhar o preenchimen-
to dos dados requeridos na ficha; apresentar fotocópia dos 
certificados de titulação acadêmica, se o caso; conferir a so-
matória, incluindo o tempo de efetivo exercício computado, 
exceto o que estiver afastado de seu emprego em razão de 
licença sem vencimentos ou o que estiver exercendo outra 
função fora da área da educação.

§2º - Os docentes conveniados nos termos do Progra-
ma de Ação de Parceria Estado/Município para o Atendimen-
to do Ensino Fundamental terão suas inscrições para Proces-
so Anual de Atribuição de Classes e Aulas para o ano letivo 
de 2021 regulamentada pela Portaria CGRH-7/2020.

§ 3º - A classificação dos docentes conveniados será 
solicitada à sede referência responsável pelo controle da 
vida funcional dos mesmos. 

Art.11 - Os docentes inscritos serão classificados em 
ordem decrescente de pontos, na forma do artigo 5º deste 
Decreto, considerando o computo total discriminado na fi-
cha de inscrição.

§ 1º - Para os fins de que trata o caput deste artigo, 
será observado o artigo 97, parágrafos 1º e 2º da Lei Munici-
pal nº 3.019, de 29 de janeiro de 2010, com redação alterada 
pela Lei Municipal nº3.112, de 07 de dezembro de 2011 e 
Lei Municipal nº3.608, de 30 de agosto de 2019, proceden-
do-se à contagem de pontuação de todos os integrantes do 
QMM, considerando-se o Anexo IX do mesmo diploma legal 
alterado.

§2º - Será utilizada para computo ao tempo de efeti-
vo exercício, para fins de contagem de tempo, a data fixada 
como data limite sempre o dia 30 de junho do ano preceden-
te ao que será atribuído.

Art.12 - Para a pontuação de que trata o §1º do artigo 
anterior, considerar-se-á:

I - Como título o curso superior, em nível de graduação 
ou pós-graduação lato ou stricto sensu, desde que comprova-
da a conclusão através do certificado ou diploma registrado 
junto ao Ministério da Educação;

II - A graduação em Pedagogia como fator de pontua-
ção para o professor habilitado para o magistério na Educa-
ção Infantil (Creche e Pré-Escola) e para o primeiro ciclo do 
ensino fundamental (1º ao 5º ano), cujo requisito do con-
curso de ingresso tenha sido, no mínimo, o magistério em 
nível médio (normal), independentemente de possuir, ele, 
esta formação;

III - A graduação em Licenciatura na área da Educação 
como fator de pontuação para o professor habilitado para o 
magistério na Educação Infantil (Creche e Pré-Escola) e para 
o primeiro ciclo de ensino fundamental (1º ao 5º ano), cujo 
requisito do concurso de ingresso tenha sido, no mínimo, o 
magistério em nível médio (normal), e que não possua outro 
curso de nível superior na área da Educação, nos termos do 
artigo 64 da Lei Federal nº 9.394 de dezembro de 1996;

IV - Tempo de efetivo exercício no emprego público 
do município de Casa Branca, aquele descrito no artigo 66, 
caput, incisos e parágrafos, da Lei Municipal nº 3.019, de 29 
de janeiro de 2010, com redação que lhe foi dada pela Lei 
Municipal nº 3.112, de 07 de dezembro de 2011.

Art. 13 - As listagens classificatórias com as respec-
tivas quantidades de pontos serão organizadas pela Co-
missão, na conformidade do artigo 5º deste Decreto sendo 
publicadas e divulgadas nas respectivas unidades escolares, 
na sede do Departamento Municipal de Educação e no sítio 
eletrônico da Prefeitura Municipal de Casa Branca.

Art. 14 - Caberá recurso pelo docente, dirigido à co-
missão de que trata o art. 2º deste Decreto, no prazo de dois 
dias úteis, para a não concordância da classificação geral.

Parágrafo único - Será julgado liminarmente despro-
vido o recurso que não apresentar fundamentação ou for 
protocolado intempestivamente.

Art. 15 - A comissão de que trata o artigo 2º deste 
Decreto analisará sobre os recursos interpostos no prazo de 
um dia útil, a partir do qual cada recorrente poderá procu-
rar pelo ato decisório de seu recurso junto ao Departamento 
Municipal de Educação.

CAPÍTULO III
DA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/OU AULAS

Art. 16 - As atribuições de classes e/ou aulas ocorrerão 
nos dias, locais e horários discriminados em cronograma di-
vulgado e publicado pelo Departamento Municipal de Edu-
cação, em momento oportuno.

Art. 17 - O processo de atribuição de classes e/ou aulas 
dos docentes do Quadro do Magistério Municipal (QMM) se-
guirá a classificação geral.
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§ 1º - O docente impedido de participar do processo 
de atribuição poderá fazer-se representar através de instru-
mento legal.

§ 2º - No caso da inscrição/atribuição de classes e/ou 
aulas por procuração, deverá ser apresentado o instrumen-
to de mandato, acompanhado de documento com foto, do 
procurador.

§ 3º - Na ausência de procurador, a comissão de que 
trata o artigo 2º deste Decreto o representará. Em ambos 
os casos, não caberá recurso das atribuições efetuadas aos 
representantes.

Art. 18 - O processo de atribuição de classes e/ou aulas 
observará a seguinte ordem de preferência, quanto à situa-
ção funcional do servidor:

I - Professores conveniados em exercício na rede muni-
cipal por força do convênio de municipalização;

II - Professores empregados públicos efetivos, que in-
gressaram por concurso público de provas e títulos no Qua-
dro do Magistério Municipal (QMM), ou declarado estáveis 
por disposição constitucional, segundo sua classificação;

III - Professores empregados públicos efetivos, que in-
gressaram por concurso público de provas e títulos no Qua-
dro do Magistério Municipal (QMM) interessados na substi-
tuição de classes e/ou aulas de docentes efetivos afastados a 
qualquer título, sendo permitida apenas uma troca de classe 
e/ou aulas;

IV - Professores empregados públicos efetivos, que 
ingressaram por concurso público de provas e títulos no 
Quadro do Magistério Municipal (QMM), interessados na 
ampliação de jornada.

V - Professores públicos temporários, contratados por 
prazo determinado através de classificação em processo se-
letivo simplificado.

§ 1º - Aos docentes mencionados no inciso IV serão 
ofertadas, em caráter de substituição, as classes e aulas re-
manescentes da atribuição aos docentes ocupantes de em-
prego permanente e que não sejam passíveis de serem des-
tinadas para o provimento de novo emprego.

§ 2º - Os professores públicos temporários que assu-
mirem classe e/ou aulas eventuais, fixarão sede em determi-
nada unidade escolar para efeito de controle do ponto, con-
tudo deverão atender as demais unidades escolares quando 
requisitados.

Art. 19 - Os professores que tiverem atribuídas classes 
e/ou aulas no Atendimento Educacional Especializado (AEE), 
deverão comprovar formação especifica:

 I - Pós Graduação em Autismo; 
 II - Pós Graduação em Educação Especial - Deficiên-

cia Intelectual;
 III - Pós Graduação em Educação Especial e Inclusi-

va;
 IV - Pós Graduação em Atendimento Educacional Es-

pecializado.
Art. 20 - No caso de fusão de classes e/ou aulas no 

decorrer do ano, a classe será atribuída ao docente efetivo e 
quando for o caso de dois titulares, será atribuída a classe e/
ou aula, ao docente melhor classificado.

§ 1º - Sempre que houver necessidade de atendimento 
ao docente efetivo do QMM, deverá ser aplica a ordem inver-
sa de classificação dos docentes, para redução ou dispensa 
do docente admitido em caráter temporário.

§ 2º - Se houver necessidade de redução de classes e/
ou aulas o docente efetivo será remanejado para outra uni-
dade escolar ou ficará à disposição do Departamento Mu-
nicipal de Educação para atuar em substituições eventuais 
e/ou projetos pedagógicos instituídos pelo Departamento.

Art. 21 - Os professores empregados públicos efetivos, 
que ingressaram por concurso público de provas e títulos 
no Quadro do Magistério Municipal (QMM), interessados por 
permuta, deverão encaminhar a Comissão de Atribuição re-
querimento em data anterior ao primeiro dia letivo.

Art. 22 - As sessões de atribuição de classes e/ou aulas 
durante o ano letivo respeitarão as regras gerais e serão re-
alizadas sempre no Departamento Municipal de Educação, 
observada a listagem classificatória geral, consultando a 
disponibilidade dos servidores efetivos, para substituições 
necessárias.

Art. 23 - As atribuições de classes e/ou aulas que vie-
rem surgir durante o ano letivo respeitarão as regras gerais 
e serão realizadas no Departamento Municipal de Educação.

Art. 24 - O docente efetivo que, no ano letivo anterior 
assumiu carga suplementar à sua jornada de trabalho e de-
sistiu da mesma, ficará impedido de participar de atribuição 
de aulas no ano letivo corrente e o subsequente de acordo 
com a legislação vigente.

Art. 25 - O docente que contratado por prazo deter-
minado, que houver desistido das classes e/ou aulas assu-
midas, ficará impedindo durante o ano letivo corrente e o 
subsequente de participar do processo de atribuição de clas-
se e/ou aulas. 

Art. 26 - O docente já contratado em caráter tempo-
rário para exercer as substituições eventuais nas unidades 
escolares (professor eventual), poderá participar dos pro-
cessos de atribuição no decorrer do ano letivo caso surjam 
classes e/ou aulas oriundas de licenças saúde e outras, de-
sistências de acordo com o disposto no art. 31 deste Decreto 
ou salas abertas no decorrer do ano letivo para atender o 
aumento da demanda de alunos.

Parágrafo único - Fica vedado ao docente já contrata-
do em caráter temporário para exercer substituições even-
tuais, participar dos processos de atribuição no decorrer do 
ano letivo para fins de atuação na mesma condição, profes-
sor eventual, em outra unidade escolar.

Art. 27 - O docente, candidato à admissão por prazo 
determinado que não comparecer no horário e nem se fizer 
representar por procuração legal, ou ainda que, estando pre-
sente declinar da classe e/ou aulas que lhe forem apresen-
tadas, será tido como desclassificado da respectiva sessão e 
seguirá a listagem classificatória.

§ 1º - O docente, candidato à admissão por prazo de-
terminado deverá comparecer ao processo de atribuição 
munidos dos documentos exigidos no Edital do Processo Se-
letivo, sem os quais ficará impedido de participar da sessão 
de atribuição de classes e/ou aulas.

§ 2º - No que se refere ao caput do artigo, o horário das 
sessões de atribuição de classes e/ou aulas serão às segun-
das-feiras às 8 horas.

CAPÍTULO IV
DO ACÚMULO DE CARGOS, EMPREGOS E/OU FUNÇÕES 

PÚBLICAS

Art. 28 - O docente que pretender atuar em regime de 
acúmulo de cargos, empregos e/ou funções públicas deve-
rá declará-lo, na conformidade do Anexo II deste Decreto, 
durante a sessão de atribuição de classes e/ou aulas, direta-
mente ao diretor da unidade escolar, sob pena de ter julgada 
ilegal a condição de acúmulo.

§ 1º - Caso haja o docente na condição prevista no 
caput, o mesmo fornecerá declaração de jornada de traba-
lho docente assinada pelo superior imediato do ente público 
com o qual esteja vinculado em regime de acúmulo.

§ 2º - Na falta do documento descrito no parágrafo an-
terior, o docente se responsabilizará por informar a jornada 
do emprego público assumido junto ao Município de Casa 
Branca, para análise do ente público que atribuir-lhe classes 
e/ou aulas posteriormente, que se torna responsável pela 
publicação do ato decisório respectivo.

§ 3º - Em nenhuma hipótese o servidor municipal que 
acumular cargos, empregos ou funções públicas entrará em 
exercício em novo ano letivo sem que seja verificada a regu-
laridade de sua situação.

§ 4º - Cabe ao Diretor de Escola a averiguação das 
situações de acúmulo dos docentes atuantes nas unidades 
escolares sob a sua responsabilidade, devendo comunicar ao 
Departamento Municipal de Educação, imediatamente, so-
bre situações irregulares.

Art. 29 - Os docentes que acumulam cargos, sendo 
titulares ou substitutos efetivos do mesmo segmento ou 
em segmento distinto na rede municipal de ensino e que 
tenham sede de exercício na mesma unidade escolar ou em 
U.E diferentes cujos HTPCs sejam no mesmo dia e horário, 
deverão realizá-los em dia e horário distintos conforme de-
terminação do Departamento Municipal de Educação, sendo 
o mesmo de duas (2) horas consecutivas em cada unidade 
escolar. 

Art. 30 - O Departamento Municipal de Educação fará 
publicar o ato decisório relativo a cada situação de acúmulo 
de cargo, emprego e/ou funções que lhe for comunicado, até 
o prazo limite de 31 de março do ano letivo para o qual se 
requereu a concessão do acúmulo; salvo casos que excepcio-
nalmente surgirem no decorrer do ano letivo.

Parágrafo único - Quando a publicação do ato decisó-
rio competir a outro ente, mas não for realizada até a data 
referida no parágrafo anterior, o Departamento Municipal 
de Educação diligenciará junto ao órgão, ou suprirá a falta, 
promovendo a publicação.

CAPITULO V
DAS DISPOSIÇÕES EXCEPCIONAIS

Art. 31 – Em razão das medidas sanitárias e combate 
ao COVID-19, a Comissão de Atribuição, bem como os docen-
tes deverão observar aos seguintes procedimentos:

I – Fazer uso de máscara de proteção;
II – Higienizar as mãos com álcool gel;
III – Respeitar o distanciamento de 2 metros de outras 

pessoas.
Art. 32 – A Comissão de Atribuição disponibilizará 

mapas de salas e os horários disponíveis para que os docen-
tes possam escolher previamente sua classe e/ou aulas, a 
fim de evitar possíveis atrasos no cronograma de atribuição.

Parágrafo único – O docente deverá ter algumas opções 
de horário de sua preferência, caso seu horário prioritário já 
tenha sido atribuído a outro docente, na sua vez de escolha.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 33 - Os recursos referentes ao processo de atribui-
ção de classes e/ou aulas não terão efeito suspensivo nem 
retroativo.

Art. 34 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, especial-
mente o Decreto nº 2.639, de 11 de novembro de 2019.

              
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 12 de novembro de 

2020. 

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA                                                                                                   
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta 
Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

____________________________________
Comissão de Atribuição

_______________________________
Professor (a)
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ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O ANO LETIVO DE 2021

ATESTO  para fins de Listagem Classificatória Geral que o(a) docente___________________________ ______________
_____________________, nascido(a) em __/__/____, RG.Nº ___________________, 

Efetivo(a) no Quadro do Magistério Municipal, no emprego de PROFESSOR P__, conta com o TEMPO DE EXERCÍCIO EFE-
TIVO DOCENTE E TÍTULAÇÃO ACADÊMICA para fins de processo de atribuição de classe e/ou aulas:

Pontuação referente à classificação do ano letivo de 2020.

Tempo de efetivo exercício: (de 01/07/2019 à 30/06/2020) 366 dias -____=____ X 0,01                                                                                            

1)Títulos:

A. Graduação em Pedagogia (05 pontos)

B. Especialização (05 pontos/cada título no máximo 02 (dois) títulos)

C. Mestrado (10 pontos)

D. Doutorado (10 pontos)

2) Pontuação final para classificação referente ao ano letivo de 2021

Casa Branca, _____ de _________________de 2020.

____________________________________
Comissão de Atribuição

_______________________________
Professor (a)

DECLARAÇÃO DE ATUAÇÃO EM REGIME DE ACÚMULO DE 
CARGOS, EMPREGOS E/OU FUNÇÕES PÚBLICOS

Eu,________________________________________
___________________________, 

RG nº ______________________, professor (a) ___
____________________________, DECLARO, para fins de 
participação no processo de atribuição de classes e/ou au-
las para o ano letivo de 2021, que atuo em regime de acu-
mulação de cargos, empregos e/ou funções públicos, pos-
suindo vínculo, junto à (ao) __________________ ______
_______________________________, onde exerço o (a) 
__________________ de __________________, de natu-
reza ___________________, com jornada de trabalho de 
_________ horas de trabalho semanais.

Oportunamente,
( ) entrego a declaração de jornada de trabalho docen-

te relativamente ao outro cargo/emprego/função em regime 
de acúmulo;

( ) comprometo-me a entregar no ato de atribuição de 
classes e/ou aulas o atestado/declaração de jornada de tra-
balho docente relativo ao outro cargo/emprego/função para 
regime de acúmulo.

Casa Branca, ______ de __________ de 20___.

____________________________
Assinatura do Professor (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Secretaria Geral

DECRETO Nº 2.732 de 03 de novembro de 2020.
 
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente da 

Prefeitura do Município de Casa Branca.

MARCO CESAR DE PAIVA AGA, Prefeito do Município de Casa Branca, usando das atri-
buições que lhe são conferidas por lei, em conformidade com o artigo 42, da Lei nº 4.320/64, 
e em cumprimento aos incisos I e 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$ 46.000,00 (Qua-
renta e Seis mil reais) na seguinte dotação do orçamento, 010207.2884300062.007.329021/32 
– Juros sobre a Dívida por Contrato.

Artigo 2º - O crédito adicional aberto no artigo 1º terá como fonte de recurso anulação 
parcial da seguinte dotação do orçamento, 010207.0412300072.008.339035/38 – Serviços de 
Consultoria.

Artigo 3º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$ 38.222,92 (Trinta 
e oito mil duzentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos) na seguinte dotação do 
orçamento, 010207.0412300072.008.339093/40 – Indenizações e Restituições.

Artigo 4º - O crédito adicional aberto no artigo 3º terá como fonte de recurso superá-
vit financeiro apurado no exercício anterior, devolução do saldo remanescente do Convênio 
837389/2016 – Ministério do Turismo.

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

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 03 de novembro 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

DECRETO Nº 2.733 de 03 de novembro de 2020.
 
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente da 

Prefeitura do Município de Casa Branca.

MARCO CESAR DE PAIVA AGA, Prefeito do Município de Casa Branca, usando das atri-
buições que lhe são conferidas por lei, em conformidade com o artigo 42, da Lei nº 4.320/64, 
e em cumprimento ao art. 8º da Lei Municipal 3.629/2019,

R E S O L V E :

Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$32.000,00 (Trinta e 
dois mil reais) nas seguintes dotações do orçamento vigente:

- 010203.0412200042.003.339036/023 – Out Serv Terc – PF - R$ 20.000,00
- 010209.1236500092.013.339036/055 – Out Serv Terc – PF - R$   5.000,00
- 010217.0824400192.027.339036/135 – Out Serv Terc – PF - R$   7.000,00 

Artigo 2º - O crédito adicional aberto no artigo 1º terá como fonte de recurso o pro-
veniente de anulação parcial da dotação 010207.0412300072.008.339035/38 – Serviços de 
Consultoria.

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

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 03 de novembro 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/ 2020

LEI no. 3.685 de 09 de novembro de 2020.
 
Estima a receita e fixa a despesa do Município de Casa 

Branca para o exercício financeiro de 2021, e dá outras pro-
vidências.

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

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa 
do Município de Casa Branca para o exercício financeiro de 
2021, compreendendo o Orçamento Fiscal referente aos Po-
deres do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Ad-
ministração Pública Municipal Direta.

 
CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL MUNICIPAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º  A receita estimada totaliza R$ 111.261.600,00 
(cento e onze milhões duzentos e sessenta e um mil e 
seiscentos reais), discriminada no Anexo 2 (conforme Lei 
4.320/64) , especificada nos incisos abaixo:

I - R$ 108.202.600,00 (cento e oito milhões duzentos e 
dois mil e seiscentos reais) do orçamento da Administração 
Direta;

II - R$ 2.840.000,00 (dois milhões oitocentos e quaren-
ta mil reais) do orçamento da Câmara Municipal; e

III - R$ 219.000,00 (duzentos e dezenove mil reais) do 
orçamento da Administração Indireta.

Art. 3º A receita será realizada mediante a arrecada-
ção de tributos e outras receitas correntes e de capital, es-
timadas por Categoria Econômica, conforme Anexos 1 e 2 
(Lei 4.320/64).

Parágrafo único.  As receitas advindas de transferên-
cias financeiras entre os entes da Administração Direta e 
Indireta, conforme disposto nas Portarias nº 339, de 31 de 
agosto de 2001; 504, de 3 de outubro de 2003, e 688, de 14 
de outubro de 2005, da Secretaria do Tesouro Nacional, estão 
discriminadas nos Anexos 6, 7 e 9 (conforme Lei 4.320/64).

Seção II
Da Fixação da Despesa e sua Distribuição

 
 Art. 4º A despesa fixada totaliza R$ 111.261.600,00 

(cento e onze milhões duzentos e sessenta e um mil e seis-
centos reais), distribuída entre as unidades dos Poderes 
Legislativo e Executivo, conforme Anexo 2 (conforme Lei 
4.320/64).

  
 Art. 5º Estão plenamente assegurados os recursos 

para atendimento aos investimentos e projetos em anda-
mento, e contempladas as despesas de conservação do pa-
trimônio público, conforme estabelece o art. 45 da Lei Com-
plementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

 Art. 6º Os Fundos Especiais constantes do Orçamen-
to Fiscal somente poderão ter as suas despesas realizadas 
até o montante correspondente ao efetivo ingresso das res-
pectivas receitas.

 
 Parágrafo único. Com base no disposto no caput 

deste artigo, o Poder Executivo suplementará, se necessário, 
as dotações vinculadas aos Fundos Especiais, até o limite de 
suas efetivas arrecadações.

 Art. 7º A despesa total, fixada por Poder, Órgãos e 
por Função, encontra-se definida nos Anexos 7, 8 e 9 (con-
forme Lei 4.320/64).

 Parágrafo único.  As despesas realizadas com recur-
sos advindos das transferências financeiras entre os entes 
da Administração Direta e Indireta, conforme disposto nas 
Portarias nº 339, de 29 de agosto de 2001; 504, de 3 de outu-
bro de 2003, e 688, de 14 de outubro de 2005, da Secretaria 
do Tesouro Nacional, estão discriminadas nos Anexos 6, 7 e 
9 (conforme Lei 4.320/64).

Seção III
Da Autorização para Abertura de Créditos Adicionais 

Suplementares
 
Art. 8º  Ficam os Poderes Executivo e Legislativo,  auto-

rizados a abrir créditos adicionais suplementares entre pro-
gramas e ações, por decreto, quando necessário, nos termos 
da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, relativos 
às despesas do Orçamento Fiscal da Administração Direta 
e Indireta e do Orçamento da Previdência Municipal, até o 
limite de 5% (cinco por cento) do total da despesa fixada no 
art. 4º desta Lei, calculado sobre o valor consignado, indivi-
dualmente considerado, para cada Poder.

 Parágrafo único.  A abertura dos créditos adicionais 
suplementares de que trata o caput deste artigo será reali-
zada mediante a utilização de recursos provenientes de:

I - anulação total ou parcial de dotações orçamentárias;

II - incorporação de superávit financeiro, apurado no 
balanço patrimonial do exercício anterior;

III - excesso de arrecadação; e

IV - operação de crédito.

Art. 9º  Ficam excluídos do limite autorizado no art. 8º 
desta Lei os créditos adicionais suplementares destinados a:

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

II - atender despesas financiadas com recursos vincu-
lados a operações de crédito, convênios, fundos especiais, 
transferências federais, estaduais e parcerias;

III - incorporar o superávit financeiro, apurado no ba-
lanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020, ou excesso 
de arrecadação;

IV - suplementar dotação, utilizando recursos aloca-
dos na reserva de contingência; e

V - transposição de recursos entre dotações das fun-
ções Educação, Assistência Social, Saúde e Habitação.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10.  A concessão de reajustes salariais e revisão de 
plano de cargos e salários do funcionalismo dos Poderes do 
Município estão suspensas conforme o disposto no art. 8º da 
Lei Complementar Federal nº 173, de 27 de maio de 2020 e, 
no caso de disposição legal posterior ao contrário, ficam os 
Poderes autorizados à respectiva concessão e revisão supra-
citados, respeitado o disposto na LDO/2021.

 Art. 11.  A utilização das dotações com origem de 
recursos em transferências ou operações de crédito fica con-
dicionada à celebração dos instrumentos.

 Art. 12. Os Poderes Executivo e Legislativo, poderão 
recodificar, por decreto, itens do Orçamento Geral do Mu-
nicípio para o exercício de 2021, no que for necessário, em 
razão das atualizações da Portaria Interministerial nº 163, 
de 4 de maio de 2001, bem como as demais exigências do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCESP, para 
o devido registro do Orçamento Municipal no sistema AU-
DESP.

Art. 13.  As despesas com o pagamento dos requisi-
tórios judiciários estão especificadas no Anexo 6 (conforme 
Lei 4.320/64) na Unidade Orçamentária 02.07 Contabilidade, 
Tesouraria e Tributação.

Art. 14.  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 da Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias para o exercício financeiro de 2021, deverá ser promovi-
da a limitação de empenho e movimentação financeira, nos 
30 (trinta) dias subsequentes, conforme instituem os artigos 
9º e 22 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

§ 1º  Para cumprimento do estabelecido no caput deste 
artigo fica a Diretoria de Planejamento e Apoio Administra-
tivo autorizada a definir cotas orçamentárias e financeiras, 
em período a ser definido em instrumento regulamentar in-
terno, bem como a promover a limitação de empenho, quan-
do necessário, no âmbito do Poder Executivo.

§ 2º  As Diretorias deverão considerar, para efeito de 
conter despesas, preferencialmente, os recursos orçamentá-
rios destinados às despesas de capital relativas a obras e ins-
talações, equipamentos e material permanente, e despesas 
correntes não afetas a serviços básicos.

§ 3º  No caso de restabelecimento da receita prevista, 
ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos em-
penhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às 
reduções efetivadas.

Art. 15.  Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 
2021.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 09 de novembro 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 41/20
Autoria do Vereador José Anderson Pereira dos Santos 

(Jota)

LEI no. 3.684 de 23 de outubro de 2020.
 
INSTITUI EM CARÁTER PERMANENTE, O BANCO DE 

PROJETOS NO MUNICÍPIO DE CASA BRANCA. 

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

Art. 1º. Fica instituído, em caráter permanente, o 
Banco de Projetos no Município de Casa Branca, com o pro-
pósito de reunir, divulgar e incentivar a apresentação de 
projetos nas diversas áreas de atuação de competência da 
Administração Municipal, tais como:

Educação;
Saúde;
Assistência Social;
Esportes, Cultura e Turismo;
Obras e Serviços Públicos;
Meio Ambiente;
Trânsito;
Segurança

Art. 2º. Os projetos poderão ser apresentados a qual-
quer momento, por pessoas físicas ou jurídicas, mediante 
protocolo identificado na Prefeitura Municipal, através de 
meios físicos ou eletrônicos.

Art. 3º. Caberá à Administração, através das Secre-
tarias e respectivos órgãos afetos ao projeto apresentado, 
apreciá-lo, deliberando sobre sua pertinência e relevância, 
dando ampla publicidade, inclusive em seu sítio na inter-
net, àqueles considerados aptos a integrar o Banco de Pro-
jetos.

§ 1º. O envio do projeto não vincula a Administração a 
torná-lo apto para integrar o Banco de Projetos, como tam-
bém não irá garantir a utilização ou o fomento daqueles 
considerados aptos.

§ 2. Em nenhuma hipótese, será devida qualquer 
quantia pecuniária pela Administração Municipal em razão 
da apresentação ou aptidão do Projeto para integrar o Ban-
co de Projetos.

Art. 5º. A utilização ou fomento dos projetos presen-
tes no Banco de Projetos que represente qualquer despesa 
à Administração deve atender à ampla concorrência e à le-
gislação pertinente.

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

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 23 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
Estado de São Paulo

Secretaria Geral/ 2020

LEI no. 3.686 de 09 de novembro de 2020.
 
Autoriza a alienação de Lotes do Distrito Industrial, 

Comercial e Residencial de Casa Branca 01 que específica 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 ATLÂNTICO SERVIÇOS TÉCNICOS 
SUBMARINOS LTDA, CNPJ nº 09.537.022/0001-60, empresa 
que se sagrou vencedora do certame licitatório realizado na 
modalidade Concorrência Pública nº 002/2020 - Processo nº 
434/2020, 02 (dois) lotes de terrenos sem benfeitorias, inte-
grantes do patrimônio público municipal, cuja descrição se 
colaciona abaixo:

• 01 (um) lote de terreno indicado como sendo da 
Quadra D - Lote 10 conforme matrícula nº 17.397, 
com área de 969,10 m² localizado no Distrito In-
dustrial Comercial e Residencial de Casa Branca 
01 no valor de R$ 93.033,60 conforme laudo de 
avaliação.

• 01 (um) lote de terreno indicado como sendo da 
Quadra D - Lote 11 conforme matrícula nº 17.398, 
com área de 1.000 m² localizado no Distrito In-
dustrial Comercial e Residencial de Casa Branca 
01 no valor de R$ 80.000,00 conforme laudo de 
avaliação

Art. 2º -  Os lotes de terrenos ou módulos industriais 
foram alienados em consonância com as normas estabele-
cidas na Lei nº 8.666/1993, possuindo o licitante vencedor 
plena ciência que a venda somente será firmada após auto-
rização legislativa específica.

Art.. 3º - Para a venda dos Lotes 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$ 93.033,60 
(Lote 10) e R$ 80.000,00 (Lote 11) ambos da Quadra D.

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 dos lotes estipulados 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 maior por iniciativa do Poder Executivo, ouvido e au-
torizado 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 os imóveis 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 Com-
pra e Venda a empresa compradora, ATLÂNTICO SERVIÇOS 
TÉCNICOS SUBMARINOS LTDA, CNPJ nº 09.537.022/0001-60, 
desde que ela se encontre com suas obrigações atualizadas.

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 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 entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 09 de novembro 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

 P O R T A R I A Nº. 6.740

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, INCISO V e VIII DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E DE CONFORMIDADE com 
Art.2º., inciso III, da Lei Aldir Blanc A Lei Emergencial Cultural no. 14.017 de junho de 2020.

RESOLVE nomear e dar posse aos membros que constituirão a COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, para atender o Art. 2º. inciso 
III   da Lei Emergencial Cultural no. 14.017/2020, como segue:

WANDERLEY EDSON DA SILVA -  RG 40.099.152-4
ELIEL ANTONIO VIEIRA – RG 15.927.611-1
ELIANA INOCÊNCIO BITTENCOURT DE LIMA – RG 35.219.351-7
CARLOS FERREIRA ANDRÉ – RG 40.553.294-5
SÉRGIO LUIZ DE OLIVEIRA – RG 44.607.430-5
Registre-se   e   publique-se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 12 de novembro de 2020.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 

P O R T A R I A  Nº 6.741

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

Nomeia e dá posse aos membros que constituirão a Comissão de Organização e Acom-
panhamento do Processo de Classificação e Atribuição de Classes e/ou Aulas para o ano letivo 
de 2021, nos termos do artigo 2º do Decreto nº 2.734 de 12 de novembro 2020.

- Adriana Multini
- Ana Maria Thiago Landim 
- Ariane de Salles Lunário Batista
- Cristiane Santa Rosa Contin
- Elíria dos Santos
- Elisabete Aparecida Soares Mechilão
 - Isabel Aparecida Mariano Martins
- Maria de Lourdes da Silva Manoel
- Patrícia Santos Angelini

Fica revogada a Portaria nº.6.581 de 11 de novembro de 2019.

Registre-se e Publique-se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 13 de novembro de 2020.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 

P O R T A R I A  Nº.  6.738

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 CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2, DA LEI MUNICI-
PAL Nº. 3.293 de 23.11.2015,  

 
 NOMEIA e dá posse aos novos membros que constituirão o CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE CASA BRANCA, conforme segue: -

I – dois Representantes do Departamento Municipal de Educação de Casa Branca, sendo um 
deles o diretor do Departamento Municipal de Educação;

Titular – Adriana dos Santos Vercelino
Suplente – Cristiane Santa Rosa Contin
Titular – Isabel Aparecida Mariano Martins 
Suplente – Elisabete Aparecida Soares Mechilão 
II – dois Representantes de servidores municipais da área de educação, sendo um re-

presentante de ensino fundamental e outro da educação infantil, ambos indicados por seus 
pares; 

Titular – Luciana Robert 
Suplente – Guiomar de Almeida Marqui 
Titular – Luana Priscila Pereira 
Suplente – Karina Mechilão Fonseca
III – um Representante da Secretaria de Estado da Educação; 
 Titular – Marcos Nogueira de Lima
Suplente – Maria Paula Basilone de Andrade 
IV – dois Representantes de pais de alunos da Educação Básica da Rede Municipal; 
Titular – Lídia Juliana de Souza
Suplente – Karina Mitidieri de Carvalho
Titular – Adriana Carla Oleto Modesto 
Suplente – Tatiana Barbosa de Almeida Silva 
V – um Representante de pais de alunos da Educação Básica da Rede Estadual de Ensino; 
Titular – Simone dos Santos Silva e Silva 
Suplente – Taise Grasieli de Oliveira
VI – um Representante de alunos (maior de 18 anos) do Ensino Médio da Rede Estadual 

de Ensino;
Titular – Geovani Siqueira de Camargo Ramos
Suplente: Gabriel Filipi Bernardino da Silva 
            VII – um Representante de Instituições de Ensino Superior, com sede no município 

de Casa Branca;
             Titular - Elaine de Campos Silveira 
Suplente – Nathália de Freitas Filippine
VIII – um Representante de instituições vinculadas aos portadores de necessidades edu-

cativas especiais, com sede no Município;
Titular – Thais Aline Arton da Fonseca 
Suplente – Isabel Cristina Leite Escudeiro 
IX – um Representante das escolas particulares com sede no município Casa Branca; 
Titular – Cíntia Gimenez Meirelles do Santos
Suplente – Maria Aparecida Rodrigues Marcondes do Amaral
X – um Representante dos diretores das unidades escolares da Rede Municipal de 

Ensino; 
Titular – Ana Maria Thiago Landim
Suplente – Tânia Elisabeth Andreaci Brasileiro Nato
XI – um Representante dos diretores das unidades escolares da Rede Estadual de Ensino; 
Titular – Flaviana Cristine Vallim Peres Marques Assumpção
Suplente – Andréa Valentina Baldan  
XII – um Representante da OAB;
               Titular – Dra. Flávia Aparecida de Sousa 
               Suplente – Dra. Anelisa Moreno Bento 
XIII – um Representante de Instituição de Assistência e Proteção à Criança e ao Adolescente.
              Titular – Lucas Elias Arcuri
              Suplente – Flávia Parente Querido Azevedo              
Fica revogada a Portaria nº. 6.675 de 27 de maio de 2020  

Registre     -     se         e         Publique     -     se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 06 de novembro de 2020.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

Extrato do Contrato nº 132/2020.

Contratado: Crusado Obras e Engenharia Ltda . CNPJ/MF n°36.000.244/0001-11.
Objeto:  Execução de Drenagem na Arena de Rodeio Com Isolamento em Relação a 

Área Pública e Área de Invasão Urbana-Casa Branca. O valor do presente Con-
trato é de R$ 212.848,00 (duzentos e doze mil oitocentos e quarenta e oito 
reais).

Prazo:  60 dias.

Casa Branca,19.11.2020

Marco César de Paiva Aga
PREFEITO MUNICIPAL
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