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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

DECRETO Nº 2.620 de 14 de agosto de 2019

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplemen-
tar no orçamento vigente da Prefeitura do Município de Casa 
Branca.

MARCO CESAR DE PAIVA AGA, Prefeito do Município de 
Casa Branca, usando das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, em conformidade com o artigo 42, da Lei nº 4.320/64, e em 
cumprimento ao inciso V do art. 9º da Lei Municipal 3.577/2018,

R E S O L V E :

Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 394.200,00 (trezentos e noventa e quatro mil reais) 
na dotação  do orçamento vigente 02.09.12.365.0009.1.009.44
9051/51 Obras e Instalações.

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

02.09.12.365.0009.2.013.339030/55 Material de Consumo  R$ 300.000,00
02.09.12.365.0009.2.013.339039/58 Outros Serviços - PJ  R$   94.200,00

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

               
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 14 de agosto de 2019.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta 
Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

DECRETO Nº 2.621 de 14 de agosto de 2019

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 art. 8º da Lei Municipal 
3.577/2018,

R E S O L V E :

Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) 
nas dotações do orçamento vigente:

02.03.04.122.0004.1.003.449052/17 Equip. e Mat.Permanente R$     42.000,00
02.06.04.122.0004.2.006.339030/30 Material de Consumo  R$   150.000,00
02.20.15.452.0023.2.031.339030/161 Material de Consumo  R$     58.000,00

Artigo 2º - O crédito adicional aberto no artigo 1º terá 
como fonte de recurso o proveniente das anulações das do-
tações:

02.23.17.512.0026.1.036.449051/175 Obras e Instalações R$   100.000,00
02.24.20.606.0027.2.035.339039/183 Outros Serv. Terc. PJ R$   150.000,00

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

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 14 de agosto de 2019.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta 
Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

COMUNICADO

O Vereador José Cláudio Martins dos Reis, Presidente 
da Câmara Municipal de Casa Branca, no uso de suas atribui-
ções legais, comunica à população em geral que encontra-se 
à disposição, na Secretaria do Legislativo, a PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL referente ao exercício 
de 2018, recebida em 6 de agosto de 2019.

Casa Branca, 9 de agosto de 2019.

Vereador JOSÉ CLÁUDIO MARTINS DOS REIS 
Presidente

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Casa Branca

Lei Federal 8.069 /90
Av. Luis Gama, nº 131, Centro, Casa Branca/SP.

Tel.: (19) 3671 6013 E-mail: conselhos@casabranca.sp.gov.br

LISTA DOS CANDIDATOS HABILITADOS DO PROCESSO ELEIÇÃO 
UNIFICADA CONSELHO TUTELAR EDITAL 

N.º 01/2019, DE 02 DE MAIO DE 2019, ATENDENDO ITEM 7.1.5 
C A S A B R A N C A/SP

Casa Branca, 13 de agosto de 2019 

Comissão Especial do Processo Seletivo do Conselho Tutelar
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DECRETO nº 2.616   de 07   de agosto de 2019.
 

Dispõe sobre a afetação de área pública do Município 
de Casa Branca para Uso Especial e dá outras provi-

dências”.
 
MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, Prefeito Municipal 

de Casa Branca, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais conferidas pelo Art. 81, inc. VIII, da 
Lei Orgânica do Município, e;

Considerando que os institutos jurídicos da afeta-
ção e desafetação dizem respeito aos fins de utilização 
de bem público;

Considerando que afetação tem, por definição, 
conferir uma destinação pública a um determinado bem, 
caracterizando-o como bem de uso comum do povo, de 
uso especial, ou ainda bem dominical;

Considerando que afetação consiste em ato admi-
nistrativo próprio do Poder Executivo Municipal;

Considerando que, conforme Escritura Pública 
de Desapropriação Amigável arquivada nas páginas 
159/164, 1º Traslado do Livro 308 do Tabelião de Notas e 
de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Casa Bran-
ca/SP, o Município de Casa Branca desapropriou amiga-
velmente o imóvel registrado na Matrícula nº 751 do 
Livro nº 02 do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca 
de Casa Branca/SP, cuja descrição de perímetro inicia-
-se no vértice 01, com coordenadas E=281.582,298m 
e N=7.571.283,985m; deste segue confrontando com 
CACHOEIRINHA OU PARAIZO propriedade de Rene Pires 
Eustachio s/m. Cleide Simon Eustachio (Matrícula n.º 
751) com os seguintes azimutes e distâncias: 97º57’29” 
e 3,00m, até o vértice 02; deste segue com azimute e 
distância de 187º58’25” e 99,49m, até o vértice 03; 
deste segue com o azimute e distância de 202º05’45” 
e 250,28m, até o vértice 04.; deste segue com azimute 
e distância de 156º50’31” e 424,93m, até o vértice 05; 
deste segue com azimute e distância de 151º21’40” e 
18,84m, até o vértice 06; deste segue com o azimute e 
distância de 145º32’13” e 16,95m, até o vértice 07; deste 
segue com azimute e distância de 137º54’45” e 32,09m, 
até o vértice 08; deste segue com azimute e distancia de 
130º03’53” e 17,22m, até o vértice 09; deste segue com 
azimute e distancia de 122º07’51” e 13,14m, até o vértice 
10; deste segue com azimute e distância de 119º16’20” 
e 14,17m, até o vértice 11; deste segue com azimute e 
distância de 111º40’48” e 31,67m, até o vértice 12; deste 
segue com azimute e distancia de 100º43’49” e 23,10m, 
até o vértice 13; deste segue com azimute e distancia de 
90º34’19” e 61,43m, até o vértice 14; deste segue com 

azimute e distancia de 00º00’00” e 17,00m, até o vértice 
15; deste segue com azimute e distancia de 90º00’00” 
e 20,00m, até o vértice 16; deste segue com azimute e 
distancia de 180º00’01” e 20,00m, até o vértice 17; deste 
segue com azimute e distancia de 270º00’01” e 20,02m, 
até o vértice 18; deste segue com azimute e distancia de 
270º34’19” e 61,71m, até o vértice 19; deste segue com 
azimute e distância 280º43’49” e 23,65m, até o vértice 
20; deste segue com o azimute e distancia de 291º40’48” 
e 32,16m, até o vértice 21. Deste segue com azimute e 
distancia de 299º16’20” e 14,44m, até o vértice 22; deste 
segue com azimute e distancia de 302º07’’51” e 13,42m, 
até o vértice 23; deste segue com azimute e distancia 
de 310º03’53” e 17,63m, até o vértice 24; deste segue 
com azimute e distancia de 317º54’45” e 32,50m, até 
o vértice 25; deste segue com azimute e distancia de 
325º32’13” e 17,30m, até o vértice 26; deste segue com o 
azimute e distancia de 331º21’40” e 19,13m, até o vértice 
27; deste segue com azimute e distancia de 336º50’31” 
e 426,32m, até o vértice 28; deste segue com azimute e 
distancia de 22º05’45” e 251,16m, até o vértice 29; deste 
segue com azimute e distancia de 187º52’45” e distancia 
de 99,11m, até o vértice 01, ponto inicial da descrição. 
O perímetro encerra uma área total de 3.417,79m² (três 
mil quatrocentos e dezessete metros e setenta e nove 
centímetros quadrados)”.

D E C R E T A:
 
Art. 1º - Fica instituído gravame de afetação ao 

imóvel registrado na Matrícula nº 751 do Livro nº 02 do 
Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Casa Bran-
ca/SP, para o fim de construção, operação e manutenção 
de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) no Distrito 
de Venda Branca, nesta cidade de Casa Branca, sendo a 
referida obra e serviço público necessária para a entrega 
de 52 casas da CDHU aos respectivos mutuários, confor-
me Ofício nº 131/2019 – DOPVSP/elf, do Departamento 
Municipal de Obras e Viação Pública.

§ 1º - O imóvel objeto da presente afetação tem sua 
descrição de perímetro iniciando-se no vértice 01, com 
coordenadas E=281.582,298m e N=7.571.283,985m; 
deste segue confrontando com CACHOEIRINHA OU PA-
RAIZO propriedade de Rene Pires Eustachio s/m. Cleide 
Simon Eustachio (Matrícula n.º 751) com os seguintes 
azimutes e distâncias: 97º57’29” e 3,00m, até o vértice 
02; deste segue com azimute e distância de 187º58’25” 
e 99,49m, até o vértice 03; deste segue com o azimu-
te e distância de 202º05’45” e 250,28m, até o vértice 
04.; deste segue com azimute e distância de 156º50’31” 
e 424,93m, até o vértice 05; deste segue com azimute 
e distância de 151º21’40” e 18,84m, até o vértice 06; 
deste segue com o azimute e distância de 145º32’13” 
e 16,95m, até o vértice 07; deste segue com azimute e 
distância de 137º54’45” e 32,09m, até o vértice 08; deste 
segue com azimute e distancia de 130º03’53” e 17,22m, 
até o vértice 09; deste segue com azimute e distancia 
de 122º07’51” e 13,14m, até o vértice 10; deste segue 
com azimute e distância de 119º16’20” e 14,17m, até 
o vértice 11; deste segue com azimute e distância de 
111º40’48” e 31,67m, até o vértice 12; deste segue com 

azimute e distancia de 100º43’49” e 23,10m, até o vérti-
ce 13; deste segue com azimute e distancia de 90º34’19” 
e 61,43m, até o vértice 14; deste segue com azimute e 
distancia de 00º00’00” e 17,00m, até o vértice 15; deste 
segue com azimute e distancia de 90º00’00” e 20,00m, 
até o vértice 16; deste segue com azimute e distancia 
de 180º00’01” e 20,00m, até o vértice 17; deste segue 
com azimute e distancia de 270º00’01” e 20,02m, até 
o vértice 18; deste segue com azimute e distancia de 
270º34’19” e 61,71m, até o vértice 19; deste segue com 
azimute e distância 280º43’49” e 23,65m, até o vértice 
20; deste segue com o azimute e distancia de 291º40’48” 
e 32,16m, até o vértice 21. Deste segue com azimute e 
distancia de 299º16’20” e 14,44m, até o vértice 22; deste 
segue com azimute e distancia de 302º07’’51” e 13,42m, 
até o vértice 23; deste segue com azimute e distancia 
de 310º03’53” e 17,63m, até o vértice 24; deste segue 
com azimute e distancia de 317º54’45” e 32,50m, até 
o vértice 25; deste segue com azimute e distancia de 
325º32’13” e 17,30m, até o vértice 26; deste segue com o 
azimute e distancia de 331º21’40” e 19,13m, até o vértice 
27; deste segue com azimute e distancia de 336º50’31” 
e 426,32m, até o vértice 28; deste segue com azimute e 
distancia de 22º05’45” e 251,16m, até o vértice 29; deste 
segue com azimute e distancia de 187º52’45” e distancia 
de 99,11m, até o vértice 01, ponto inicial da descrição. 
O perímetro encerra uma área total de 3.417,79m² (três 
mil quatrocentos e dezessete metros e setenta e nove 
centímetros quadrados).

§ 2º - O imóvel descrito no caput passa a integrar o 
inventário dos bens reversíveis utilizados pela Conces-
sionária Águas de Casa Branca, que deverá construir e 
operar Estação de Tratamento de Esgoto no Distrito de 
Venda Branca, conforme Contrato de Concessão dos Ser-
viços de Tratamento de Água e Esgotamento Sanitário 
firmado com esta Prefeitura Municipal, competindo ao 
Gestor do Contrato providenciar junto ao Setor de Lici-
taçõpes e Contratos o respectivo aditamento contratual, 
para o fim de constar o imóvel descrito este Decreto no 
respectivo Anexo de Inventário dos Bens Reversíveis da 
Concessão.

§ 3º - Para fins de registro, dê-se vista do Processo 
Administrativo aos Setor de Contabilidade, Setor de Ca-
dastro Imobiliário e Departamento Municipal de Obras, 
para o devido registro do bem imóvel integrante do erá-
rio público municipal de Casa Branca/SP.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

 Gabinete do Prefeito, em  07 de agosto de 2019.

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

 O presente Decreto foi sequencialmente numera-
do, assinado, publicado e arquivado em livro próprio da 
Secretaria-Geral da Prefeitura Municipal de Casa Branca/
SP. O feito é verdade e dou fé.

Maria José Porfírio Marson
Secretaria-Geral
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DECRETO   Nº. 2.619 de 13 de agosto de 2019

Aprova o Plano de Classificação e a Tabela de Temporalidade e dispõe sobre os documen-
tos de arquivo, sua gestão, define normas para a avaliação, guarda e eliminação de documen-
tos de arquivo da Prefeitura Municipal de Casa Branca

Marco César de Paiva Aga, Prefeito Municipal de Casa Branca – SP, no uso e gozo de suas 
atribuições que lhe confere por Lei, nos termos do art. 81, item VIII, da Lei Orgânica do Município. 

Considerando que é dever do Poder Público promover a gestão dos documentos de arquivo, 
bem como assegurar o acesso às informações neles contidas, de acordo com o artigo 1º da Lei 
federal nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e

Considerando que cabe a Prefeitura Municipal de Casa Branca a definição dos critérios de 
organização e vinculação do Arquivo Público Municipal, bem como a gestão e o acesso aos docu-
mentos, de acordo com o artigo 21 da Lei federal nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991;

DECRETA:

SEÇÃO I
Da Gestão de Documentos de Arquivo

Artigo 1º - Fica aprovado o Plano de Classificação de Documentos e a Tabela de Temporalida-
de de Documentos da Prefeitura Municipal de Casa Branca, constantes dos Anexos I e II deste Ato, 
como instrumentos fundamentais da implementação da gestão documental.

§ 1º - Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técni-
cas referentes à sua produção, classificação, avaliação, tramitação, uso, arquivamento e reprodu-
ção, que assegura a racionalização e a eficiência dos arquivos.

SEÇÃO II
Dos Documentos de Arquivo

Artigo 2º - São documentos de arquivo todos os registros de informação, em qualquer su-
porte, inclusive o magnético ou óptico, produzidos, recebidos ou acumulados pela Prefeitura Mu-
nicipal de Casa Branca no exercício de suas funções e atividades administrativas e legislativas.

Parágrafo único – A Prefeitura Municipal de Casa Branca garantirá acesso aos documentos 
de arquivo, nos termos da legislação vigente.

Artigo 3º - Os documentos de arquivo são identificados como correntes, intermediários e 
permanentes, na seguinte conformidade:

I - consideram-se documentos correntes aqueles em curso ou que se conservam junto às 
unidades produtoras em razão de sua vigência e da frequência com que são por elas consultados;

II - consideram-se documentos intermediários aqueles com uso pouco frequente que aguar-
dam prazos de prescrição e precaução nas unidades que os tenham produzido, recebido ou acu-
mulado;

III - consideram-se documentos permanentes aqueles com valor histórico, probatório e in-
formativo que devem ser definitivamente preservados.

Artigo 4º - Os documentos de arquivo, em razão de seus valores, podem ter guarda tempo-
rária ou guarda permanente, observados os seguintes critérios:

I - são documentos de guarda temporária aqueles que, esgotados os prazos de guarda na 
unidade produtora podem ser eliminados sem prejuízo para a coletividade ou memória da Prefei-
tura Municipal de Casa Branca; 

II – são documentos de guarda permanente aqueles que, esgotados os prazos de guarda 
previstos no inciso I deste artigo, devem ser preservados, por força das informações neles conti-
das, para a eficácia da ação legislativa e administrativa, como prova, garantia de direitos ou fonte 
de pesquisa.

SEÇÃO III
Do Plano de Classificação de Documentos

Artigo 5º - O Plano de Classificação de Documentos é o instrumento utilizado para classifi-
car todo e qualquer documento de arquivo.

Parágrafo único - Entende-se por classificação de documentos a sequência das operações 
técnicas que visam a agrupar os documentos de arquivo relacionando-os à função, subfunção e 
atividade responsável por sua produção, recebimento ou acumulação.

Artigo 6º - O Plano de Classificação de Documentos atribui para cada série documental um 
código numérico de classificação.

§ 1º - Série documental é o conjunto de documentos do mesmo tipo documental produzido 
por um mesmo órgão, em decorrência do exercício da mesma função, subfunção e atividade e 
que resultam de idêntica forma de produção e tramitação e obedecem à mesma temporalidade e 
destinação.

§ 2º - O código de classificação da série documental é a referência numérica que a associa ao 
seu contexto de produção, e é composto das seguintes unidades de informação:

I – Grupo Funcional
II - função;
III - subfunção;
IV - série documental.
§ 3º - O Descritivo do Grupo Funcional, das Funções e Subfunções é um instrumento comple-

mentar ao Plano de Classificação de Documentos, constante do Anexo I deste Ato.

SEÇÃO IV
Da Tabela de Temporalidade de Documentos

Artigo 7º - A Tabela de Temporalidade de Documentos é o instrumento resultante da avalia-
ção documental, aprovado por autoridade competente, que define prazos de guarda e a destina-
ção de cada série documental.

Parágrafo único - Entende-se por avaliação documental o processo de análise que permite 
a identificação dos valores dos documentos, para fins da definição de seus prazos de guarda e de 
sua destinação.

Artigo 8º - A Tabela de Temporalidade de Documentos da Prefeitura Municipal de Casa Bran-
ca deve indicar para cada série documental que compõe o Plano de Classificação, os prazos de 
guarda e a destinação dos documentos.

§ 1º - Entende-se por destinação a decisão decorrente da avaliação documental, que deter-
mina o seu encaminhamento.

§ 2º - Será destinado para eliminação, após o cumprimento dos respectivos prazos de guar-
da, o documento que não apresentar valor que justifique sua guarda permanente.

§ 3º - Será destinado para guarda permanente o documento que for considerado de valor 
histórico, probatório e informativo.

§ 4º - Para cada série documental deverão ser registrados, a título de observações, os atos 
legais e as razões de natureza legislativa ou administrativa que fundamentaram a indicação dos 
prazos propostos ou ainda informações relevantes sobre a produção, guarda ou conteúdo do do-
cumento.

Artigo 9º - Para cada série documental deverá ser indicado o correspondente prazo de guar-
da, ou seja, o tempo de permanência de cada conjunto documental nos lugares indicados, a saber:

I - unidade produtora: deve ser indicado o número de anos em que o documento deverá 
permanecer no arquivo corrente (Setor de Protocolo), cumprindo a finalidade para a qual foi pro-
duzido;

II - unidade com atribuições de arquivo: deve ser indicado o número de anos em que o 
documento deverá permanecer Arquivo Público Municipal cumprindo prazos prescricionais ou 
precaucionais.

Parágrafo único - Esgotada a vigência do documento, fica autorizada a sua eliminação, 
desde que cumprido o prazo de guarda previsto na unidade produtora e na unidade do Arquivo 
Público Municipal.

SEÇÃO V
Da Eliminação de Documentos de Guarda Temporária

Artigo 10 - Toda e qualquer eliminação de documentos públicos que não constem da Tabela 
de Temporalidade de Documentos da Prefeitura Municipal de Casa Branca, será realizada median-
te autorização do Arquivo Público Municipal.

Artigo 11 - O registro dos documentos a serem eliminados deverá ser efetuado por meio de 
“Relação de Eliminação de Documentos”, conforme modelo constante do Anexo III, que faz parte 
integrante deste Ato.

Artigo 12 – A Comissão de Avaliação de Documentos e Arquivo, em decorrência da aplicação 
das Tabelas de Temporalidade de Documentos, farão publicar no DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
o “Edital de Ciência de Eliminação de Documentos”, conforme modelo constante do Anexo IV, que 
faz parte integrante deste Ato.
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§ 1º - O “Edital de Ciência de Eliminação de Documentos” tem por objetivo dar publicidade 
ao ato de eliminação de documentos, devendo conter informações sobre os documentos a serem 
eliminados.

§ 2º - O “Edital de Ciência de Eliminação de Documentos” deverá consignar um prazo de 30 
(trinta) dias para possíveis manifestações ou, quando for o caso, possibilitar às partes interessadas 
requererem o desentranhamento de documentos ou cópias de peças de processos ou expedientes.

Artigo 13 - O registro das informações relativas à execução da eliminação deverá ser efetu-
ado por meio do “Termo de Eliminação de Documentos”, preenchido conforme modelo constante 
do Anexo V, que faz parte integrante deste Ato.

Parágrafo único - O “Termo de Eliminação de Documentos” será arquivado no Arquivo Pú-
blico Municipal.

Artigos 14 - Dos documentos destinados à eliminação serão selecionadas amostragens para 
guarda permanente.

Parágrafo único - Considera-se amostragem documental o fragmento representativo de um 
conjunto de documentos destinado à eliminação, selecionado por meio de critérios qualitativos e 
quantitativos.

SEÇÃO VI
Da Guarda Permanente de Documentos

Artigo 15 - São considerados documentos de guarda permanente:
§ 1º - os indicados na Tabela de Temporalidade de Documentos, que serão definitivamente 

preservados;

Artigo 16 - Os documentos de guarda permanente não poderão ser eliminados após a mi-
crofilmagem, digitalização ou qualquer outra forma de reprodução, devendo ser recolhidos ao 
Arquivo Público Municipal.

Parágrafo único - Os documentos de guarda permanente, ao serem transferidos ou reco-
lhidos ao Arquivo Público Municipal, deverão estar avaliados, organizados, higienizados e acon-
dicionados, bem como acompanhados de instrumento descritivo que permita sua identificação, 
acesso e controle.

Artigo 17 - Ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa, na forma da legis-
lação em vigor, aquele que destruir, inutilizar ou deteriorar documentos de guarda permanente.

SEÇÃO VII
Da Comissão de Avaliação de Documentos e Arquivo

Artigo 18 – A Comissão de Avaliação de Documentos e Arquivo é um grupo permanente 
e multidisciplinar instituído no âmbito da Prefeitura Municipal de Casa Branca, responsável pela 
elaboração e aplicação do Plano de Classificação e da Tabela de Temporalidade de Documentos.

Parágrafo único - A Comissão de Avaliação de Documentos e Arquivo deverá propor crité-
rios para orientar a seleção de amostragens dos documentos destinados à eliminação, conforme o 
disposto no artigo 14, parágrafo único deste Decreto.

Artigo 19 - À Comissão de Avaliação de Documentos e Arquivo caberá consultar, em caso 
de dúvida, a Procuradoria Municipal acerca das ações judiciais encerradas ou em curso nas quais 
a Prefeitura Municipal figure como autora ou ré, para que se possa dar cumprimento aos prazos 
prescricionais de guarda previstos nas Tabelas de Temporalidade de Documentos.

Artigo 20 - À Comissão de Avaliação de Documentos e Arquivo cabe a atualização do Plano 
de Classificação de Documentos e da Tabela de Temporalidade de Documentos decorrentes do 
exercício das funções e atividades da Prefeitura Municipal.

Artigo 21 - Para garantir a efetiva aplicação do Plano de Classificação e da Tabela de Tem-
poralidade de Documentos, a Comissão de Avaliação de Documentos e Arquivo deverá solicitar as 
providências necessárias para sua inclusão nos sistemas informatizados utilizados nos protocolos 
e arquivos de seus respectivos DEPARTAMENTOS/DIVISÕES/SETORES.

SEÇÃO VIII
Disposições Finais

Artigo 22 - Ao Arquivo Público Municipal de Casa Branca compete, sempre que solicitado, 
dar orientação técnica na área arquivista aos DEPARTAMENTOS/DIVISÕES/SETORES e aos mem-
bros da Comissão de Avaliação de Documentos e Arquivo para elaboração e aplicação do Plano de 
Classificação e da Tabela de Temporalidade de Documentos.

Artigo 23 - As transferências e os recolhimentos deverão obedecer aos cronogramas defini-
dos pelo próprio Arquivo Público Municipal.

Artigo 24 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CASA BRANCA, aos 13 de    agosto de 2019. 

MARCO CESAR 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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ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO

RELAÇÃO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS

Nº XX/ANO
Função:
Subfunção:
Série Documental:
Datas-limite:
Quantidades (nº de caixas ou metros lineares):
Observações complementares:

Função:
Subfunção:
Série Documental:
Datas-limite:
Quantidades (nº de caixas ou metros lineares):
Observações complementares:

Total de caixas:

Total de metros lineares:
Local e data:

Nome do (a) Coordenador da Comissão de Avaliação 
de Documentos

de Arquivo:
Assinatura:

ANEXO V

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO

TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS Nº XX / ANO

Aos XX dias do mês de XXXXX do ano de XXXX, a 
Prefeitura Municipal de Casa Branca, em conformidade com 
a Relação de Eliminação de Documentos aprovada pelo Ar-
quivo Público Municipal no Ofício nº Xxx, de Xx/Xx/Xxxx), 
procedeu à eliminação dos documentos abaixo relacionados:

Função:
Subfunção:
Série Documental:
Datas-limite:
Quantidades (nº de caixas ou metros lineares):
Observações complementares:

Função:
Subfunção:
Série Documental:
Datas-limite:
Quantidades (nº de caixas ou metros lineares):
Observações complementares:

Nome e assinatura do representante da Comissão de 
Avaliação de Documentos

ANEXO IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO

EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS Nº XX 
/ ANO

O(A) Coordenador(a) da Comissão de Avaliação de Do-
cumentos e Acesso, instituída pela PORTARIA nº XXXX, em 
conformidade com a relação de eliminação de documentos 
aprovada pelo arquivo público da Prefeitura Municipal de Casa 
Branca, no ofício nº XXX,DE XX/XX/XXXX ), faz saber a quem 
possa interessar que, a partir do 30º dia subsequente à data de 
publicação deste Edital, a Prefeitura Municipal de Casa Branca 
eliminará os documentos abaixo relacionados. Os interessados 
poderão requerer às suas expensas, no prazo citado, o desen-
tranhamento de documentos ou cópias de peças do processo, 
mediante petição, desde que tenha respectiva qualificação e de-
monstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão de 
Avaliação de Documentos e Acesso.

Função:
Subfunção:
Série Documental:
Datas-limite:
Quantidades (nº de caixas ou metros lineares):
Observações complementares:

Função:
Subfunção:
Série Documental:
Datas-limite:
Quantidades (nº de caixas ou metros lineares):
Observações complementares:

Total de caixas:
Total de metros lineares:

DECRETO NO. 2.618 de 13 de agosto de 2019.
                
 “Denomina  EMEB “MARIA HORTÊNCIA DE BARROS 

CORRÊA”  localizada a Rua Sebastião Walter Lopes da Cunha, 
s/n no Loteamento Chácara Boa Vista, neste Município. 

 
Marco César de Paiva Aga, Prefeito Municipal de Casa 

Branca – SP, no uso e gozo de suas atribuições que lhe confere 
por Lei, nos termos do art. 81, item VIII, da Lei Orgânica do 
Município. 

DECRETA:

 Art. 1°. – Fica  denominada EMEB  “MARIA HORTÊNCIA 
DE BARROS CORRÊA”,  localizada a Rua Sebastião Walter Lopes 
da Cunha, s/n,  no   Loteamento Chácara Boa Vista, neste  Mu-
nicípio – objeto do Convênio no. 830077/2007, junto ao FNDE.

Art. 2°. –  A Municipalidade se encarregará  de providen-
ciar   a devida confecção da placa denominativa .

Art. 3º. -  Este decreto  entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 13 de agosto de 2019.
 

 MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta 
Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

DECRETO  N°. 2.617  de 08  de agosto de  2.019

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, VII, 
DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, DO DECRETO LEI 3.365/41, DE-
MAIS LEIS QUE REGULAMENTA A MATÉRIA. 

     
D E C R E T A: -

Art. 1°. – Fica  declarado de Utilidade Pública, para fins de 
desapropriação total ou parcial, por via  amigável  ou judicial, 
pelo  Município Comarca de Casa Branca-SP - o imóvel situado na 
Rodovia SP 340 – matrícula no. 19.199  de propriedade  de ZONA 
AZUL ASSISTENCIA E DEPÓSITO PARA BENS APREENDIDOS LTDA

Descrição da Área Desapropriada: A referida gleba é de-
limitada por um polígono irregular cuja descrição ora segue: 
“Uma gleba de terras, sem benfeitorias, situada neste município 
e comarca de Casa Branca, Estado de São Paulo, denominada TRÊS 
CRUZES, com a área de 7,92 alqueires, com a seguinte descrição: 
O imóvel inicia junto ao ponto 7B, no canto de divisa com a Área 
A-2; deste segue até o ponto 7A com azimute de 14º03’35” e dis-
tância84,92 metros; defletindo à direita segue até o ponto 8B com 
azimute de 145º10’03” e distância de 184,63, confrontando até 
aqui com a Rua 10 do Distrito Industrial; defletindo à direita segue 
até o ponto 11B com azimute de 196º10’49” e distância de 544,25 
metros, confrontando até aqui com alinhamento da Rodovia SP 
340 defletindo à direita segue até o ponto 13A com azimute de 

Secretaria Geral

304º44’56” e distância de 329,59 metros; defletindo à esquerda 
segue até o ponto 13A com azimute de 304º44’56” e distância de 
329,59 metros; defletindo à esquerda segue até o ponto 13B com 
azimute de  256º56’32” e distância de 4,22 metros; defletindo à 
esquerda segue até o ponto 13C com zimute de 208º33’51” e dis-
tância de 74,41 metros, confrontando até aqui com Herces de Vita 
Carvalho; defletindo à direita segue até o ponto 13D com azimute 
309º20’17” e distancia de 93,75 metros, confrontando até aqui com 
Angélica de Marchi Bonadio; finalmente do ponto 13D, defletindo 
à direita segue até o ponto 7B, inicio da descrição, com azimute de 
33º51’51” distância de 672,43 metros, confrontando até aqui com 
a Área A-1. - Cadastrado no INCRA sob nº 619.027.007.226-2, NIRF 
nº 2.883.394-5; CCIR nº 11059031099; Área Total de 36,7000 has; 
Módulo Rural 0,0000 has; Número de Módulos Rurais 0,0; Módulo 
fiscal 18,0000 has; Número de Módulos Fiscais 2,0388; Fração Mí-
nima de Parcelamento 2,0000 has.

Art. 2°. – O imóvel em questão destinar-se-à  ampliação do 
Distrito Industrial, Comercial e Residencial I “Teóplhilo Siqueira 
Filho”, do Município de Casa Branca.

Art. 3°. – O valor da indenização não poderá ser maior que o 
valor apurado em laudo de avaliação específico, conforme estipu-
lado no Anexo I deste Decreto.

Art. 4o. -  As despesas decorrentes da execução desse Decreto  
serão suportadas por recursos  previstos no Orçamento Municipal.

Art. 6o. -  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 08   de agosto  de   2.019

MARCO CESAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta Secre-
taria.

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL
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Secretaria Geral/ 2019

LEI Nº 3.605 de 14 de agosto de 2019.

 

AUTORIZA A ALIENAÇÃO DE LOTES DO DISTRITO IN-
DUSTRIAL, COMERCIAL E RESIDENCIAL DE CASA BRANCA 01 
E 02, 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 por venda, mediante concorrência pública, por preço 
não inferior ao das respectivas avaliações em apenso, 06 
(seis) lotes de terrenos integrantes do patrimônio público 
municipal, conforme descrição e caracterização a seguir:

Matrícula nº 19.909 - Um (01) lote no Distrito Indus-
trial 02, Quadra 4-C, localizado na Rua Antônio Ribeiro Fia-
lho, com área total de 828,74 m²;

Matrículas nº 17.397 e nº 17.398 -  Dois (02) lotes no 
Distrito Industrial 01, Quadra D - Lotes 10 e 11, com área 
total de 1.969,10 m²:

Matrículas nº 17.410 e nº 17.411 - Dois (02) lotes lo-
calizados no Distrito Industrial 01, Quadra I - Lotes 03 e 04, 
com área total de 2.000 m²;

Matrícula nº 17.389 - Um (01) lote localizado no Distri-
to Industrial 01 na Rua Profº. Pérsio Álvaro Pinheiro esquina 
com a Família Scaranello, com área total de 969,10 m²;

Art. 2º - Os lotes de terrenos ou módulos industriais 

Secretaria Geral/ 2019
Projeto de Lei no. 48/19 de Autoria do Vereador Rubens Antonio Scapin

LEI Nº 3.606 de 14 de agosto de 2019.
 
ALTERA O ARTIGO 1° DA LEI N° 3136, DE 6 DE JULHO DE 2012 (TRÂNSITO DE CAMINHÕES 

TRANSPORTADORES DE CANA).

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

Art. 1º. O artigo 1° da Lei n° 3136, de 6 de julho de 2012, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 1°. Ficam proibidos de transitar nas ruas compreendidas na área urbana dos distritos de 

Venda Branca e Lagoa Branca, caminhões pesados. ”
Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

     Prefeitura Municipal de Casa Branca, 14 de  agosto de 2019.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta Secretaria

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

Secretaria Geral/ 2019
Projeto de Lei no. 49/19 de Autoria do Vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha

LEI Nº 3.607 de 14 de agosto de 2019.
 
REVOGA A LEI N° 258/1958, QUE DENOMINAVA “PROFESSOR ZIMBRES” A RUA SETE DE 

SETEMBRO, NESTA CIDADE. 

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

Art. 1º. Fica revogada a Lei n° 258/1958, que mudava o nome da Rua Sete de Setembro 
para Professor Zimbres.

Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 14 de  agosto de 2019.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta Secretaria

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

serão alienados aos seus interessados por venda, permuta 
de bens imóveis, doação, comodato ou locação, somente 
com autorização legislativa específica, prévia avaliação e 
licitação, nos termos da Lei nº 8.666/93.

Art. 3º - Para a venda dos Lotes referidos no artigo 
anterior, a Comissão do Distrito Industrial, constituída pela 
Portaria nº 6.418 de 03 de agosto de 2.018, avaliará todos os 
lotes 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 Gerais, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho 
de 1.993.

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

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

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

§ 3º - Todos os prazos previstos na Legislação Muni-
cipal, bem como: investimentos físicos no prazo de vinte e 
quatro (24) meses, funcionamento ininterrupto pelo prazo 
de cinco (05) anos, poderão ser prorrogados por motivo de 
força de maior por iniciativa do Poder Executivo, ouvido e 
autorizado pelo Poder Legislativo.

§ 4º -  O comprador obriga-se a cumprir as normas es-
tabelecidas pela CETESB (Companhia de Tecnologia e Sanea-
mento Ambiental) para o Distrito Industrial e Residencial de 

Casa Branca, além de obter todas as licenças e alvarás para 
realização de referida edificação.

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

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

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

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

     Prefeitura Municipal de Casa Branca, 14 de  agosto de 
2019.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta 
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL
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LEILÃO Nº 01/2019
PROCESSO N°76/2019

Objeto: ALIENAÇÃO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS, 
VEÍCULOS, CAMINHÕES, MAQUINAS PESADAS, 

SUCATAS e EQUIP. DIVERSOS. 

Abertura:. 04 de SETEMBRO de 2019 às 10:00 
horas no Auditório do Leiloeiro, sito na Av. Fagundes 
Filho, 191– (ao Lado do Metro São Judas) - São Paulo 
- SP, aberto à participação de qualquer interessado. 
O leilão será On-line e Presencial. 

O Edital poderá, também, ser obtido gratui-
tamente, no email: licitação@casabranca.sp.gov.
br e  no site; www.leilaoonline.net,. Quaisquer in-
formações e esclarecimentos relativos ao presente 
LEILÃO poderão ser obtidos com o Leiloeiro, Sr. Ugo 
Rossi Filho - JUCESP-394,  fone / fax: (11) 5594-7785 
/ 5585-9586. 

Os materiais estarão disponíveis para visi-
tação pelos interessados, no período de 30/08. 02 
e 03/09/2019 nos horários de 08:30 às 11:30 e das 
13:00 às 16:30 horas, exceto sábados, domingos e 
feriados, nos locais estocados, determinados no 
Anexo I e no site do Leiloeiro. 

Casa Branca, 12 de agosto de 2019

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal.
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