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Além de autoridades locais, inaugu-
ração também contou com a presença de 
familiares do homenageado: o ‘Dr. Sérgio 
Ozaki”, cujo nome denomina o novo espaço 
do Departamento de Saúde

Com a presença de autoridades, amigos 
e familiares do Dr.  Sérgio Ozaki, o prefeito e 
o vice-prefeito inauguraram a nova Farmá-
cia Municipal, localizada na praça Dr. Antô-
nio Barreto, 136 – Centro de Casa Branca. 
O médico homenageado faleceu há quatro 
meses vítima da Covid-19. 

A mulher do homenageado, Dona Lúcia 
Ozaki, agradeceu a homenagem e lembrou 
da chegada do casal à Casa Branca. Na 
oportunidade, ela falou sobre a seriedade 
desse difícil momento de pandemia. “Muitas 
vidas estão sendo interrompidas por causa 

O prefeito municipal e o vice-prefeito receberam o diretor do 
SEBRAE, Guilherme Campos, para discutir ações de empreendedoris-
mo e geração de renda em Casa Branca. “O SEBRAE sempre foi um 
grande parceiro da Prefeitura de Casa Branca. Juntos, promovemos 
ações proativas, que ajudam a melhorar a vida dos cidadãos, tornan-
do-os protagonistas e empreendedores”, disse o prefeito municipal.

Prefeito e vice-prefeito inauguram 
Farmácia Municipal 

do coronavírus. Entretanto, o momento é de 
esperança com a comprovação da efi cácia 
da vacina. Quero fazer um pedido a todos: 
tomem a vacina quando a mesma estiver 
disponível. Se a vacina estivesse disponível 
há quatro meses, talvez meu marido estives-
se ainda aqui conosco”.

Em seu discurso, o prefeito relembrou 
o grande trabalho 
prestado pelo home-
nageado e sua espo-
sa como enfermeira 
à saúde da cidade. “ 
O Dr.  Sérgio chegou 
em Casa Branca com 
sua família quando 
meu pai era prefei-
to. Durante anos, o 
casal tratou os casa-

-branqueses não só tecnicamente, mas com 
carinho e humanidade. Somos muito gratos 
por isso”. 

A FARMÁCIA
Para proporcionar a melhoria da quali-

dade dos serviços prestados, a Farmácia Mu-
nicipal foi para um novo local, que a partir 
de agora passa a contar com uma estrutura 
mais ampla e adequada para acomodar os 
usuários, melhorando consideravelmente os 
serviços que são prestados. 

Alem disso, o novo local  possibilitou a 
centralização da assistência farmacêutica 
municipal, unindo a dispensação de me-
dicamentos da farmácia básica e do com-
ponente especializado (medex), trazendo 
maior comodidade aos usuários. 

O horário de atendimento passou a ser 
de segunda a sexta, das 7h às 18h (sem in-
terrupção no horário de almoço).

Prefeito recebe 
diretor do Sebrae 
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A Prefeitura lançou uma campanha publicitária para cons-
cientizar os proprietários a cuidarem dos terrenos vagos em Casa 
Branca. Várias peças publicitárias estão sendo postadas nas mídias 
oficiais da Prefeitura.

A ação de comunicação acontece neste período porque, nos 
primeiros meses do ano, chove mais em Casa Branca, em razão do 
calor. Por causa disso – clima quente e úmido, o mato cresce mais 
rápido.

“Preservar os terrenos vagos limpos é uma questão de cida-
dania. Valoriza a região e não prejudica os vizinhos nas áreas de 
saúde e segurança”, disse a diretora de Fiscalização.

A campanha não foca apenas os proprietários de terrenos. 
Toda a população precisa se conscientizar e não jogar lixos e en-
tulhos nos locais vagos. “Mato cresce, mas lixo não surge sozinho. 
Alguém jogou lá. Um terreno bem cuidado valoriza toda a rua”, 
afirmou a Prefeitura.

A Prefeitura fiscaliza os terrenos vagos e caso encontre irregu-
laridades, como mato muito alto ou acúmulo de lixo, o proprietá-
rio do imóvel será notificado. O proprietário terá, então, 15 dias 
após a notificação para regularizar a situação. Se nada for feito, 
ele será autuado e multado.

Se o problema estiver em frente ao imóvel, na área da calçada, 
também será passivo de multa. “Os proprietários precisam estar 
sempre atentos aos cuidados com a limpeza dos imóveis. Os vi-
zinhos também devem ajudar a preservar os terrenos, pois todos 
saem ganhando”, disse a diretora de Fiscalização.

Atenção para os canais de solicitação de serviços da 
Prefeitura: Atendimento ao cidadão 156 ou email

O combate ao mosquito Aedes Aegypti 
deve ser constante. Com a chegada do perí-
odo chuvoso é preciso redobrar os cuidados. 

Em período de chuva, é preciso redobrar 
cuidados contra o Aedes Aegypti

Principalmente quem vai viajar no mês de 
janeiro, antes é importante fazer um ‘faxina’ 
no quintal para deixá-lo livre de qualquer 
objeto que possa acumular água. No caso 
dos pratinhos dos vasos de planta, o mais 
aconselhável é colocar areia para evitar 
acúmulo de água.

Em período de muita chuva, é preciso dei-
xar as calhas sempre limpas, assim como ra-
los e as vasilhas de animais que ficam pelo 
quintal. As garrafas precisam ser viradas com 
a boca para baixo para não acumular água. 
As lixeiras devem ficar tampadas, assim como 
as caixas d’água. É necessário também evitar 
o acúmulo de água no quintal e lavanderia.

Escorpião
Além dos cuidados com o mosquito 

transmissor da dengue, também é preciso 
redobrar os cuidados para se evitar escorpi-
ões durante o verão. O clima quente e úmi-
do é considerado ideal para o aparecimento 
do escorpião que vive em esgoto e entulhos.

Mantenha ralos sempre tampados e man-
tenha o quintal sempre limpo e livre de en-
tulho de qualquer espécie. Tampe frestas em 
parede, muros e chão. Instale protetor em-
baixo das portas. Olhe dentro de calçados e 
roupas antes de usar e de brinquedos, princi-
palmente aqueles que ficam no quintal.

Prefeitura faz campanha para limpeza de terrenos 
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Desde o início desta semana, a Prefeitura está rea-
lizando um mutirão de serviços de zeladoria urbana no 
bairro Andorinhas. O local está recebendo serviços de lim-
peza, poda de árvores, Cata-treco, corte de gramas, pin-
tura de guias e sarjetas, sinalização com nomes de ruas, 
tapa-buraco, fiscalização da equipe de endemias e fiscali-
zação de terrenos e calçadas. 

De acordo com a Prefeitura, é importante a colabora-
ção da população para preservar a cidade. “Continuare-
mos estes serviços de limpeza e zeladoria em toda a cida-
de em sistema de rodízio. Para o trabalho fluir, contamos 
com a ajuda de todos”. 

Para facilitar, a administração municipal possui um 
canal de comunicação com a população, através do 156 
ou pelo email praca.atendimento@casabranca.sp.gov.
br para serviços urgentes, denúncias e reclamações.

Vamos juntos manter a cidade limpa! 
Cidade Limpa é a sua Cara!

Andorinhas recebe Programa 
Bairros em Ordem 
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O Programa Primeira Infância no SUAS 
– Criança Feliz – tem investido em capaci-
tações para toda a equipe de visitadores, 
possibilitando e buscando o aprimoramento 
dos trabalhos já realizados às famílias. 

Durante quatro dias, a equipe vai rece-
ber capacitação com temas importantes ao 
desenvolvimento do Programa. A capacita-
ção está sendo ministrada pela psicóloga e 
coordenadora do Programa Thamires Lopes.

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

O Criança Feliz é uma iniciativa do Go-
verno Federal para o desenvolvimento in-
tegral das crianças. Atualmente, em Casa 

Capacitação para equipe 
sobre o Programa Criança Feliz 

em Casa Branca 
Branca, são atendidas 112 famílias.

A partir do programa, a Prefeitura traba-
lha a família e a primeira infância. O objetivo 
é transformar a vida dessas pessoas ouvindo-
-as, fortalecendo vínculos familiares e produ-
zindo ações que mudem a sua realidade. 

As famílias participam de atividades e 
recebem periodicamente em suas casas os 
visitadores do programa, responsáveis pela 
abordagem e acompanhamento.

Se você é gestante ou possiu filhos de 0 a 
2 anos e 11 meses, beneficiária do Bolsa-Fa-
mília, procure o Departamento de Promoção 
para fazer o cadastro - Avenida Luís Gama, 
131, Centro. Fone: 36714675 ou 36713553.

Quando você, cidadã ou cidadão de Casa Branca, precisa de al-
gum serviço da Prefeitura ou mesmo fazer uma denúncia, sabe como 
proceder?

A Prefeitura de Casa Branca possui canais para atendimento pre-
sencial, virtual e telefônico. O atendimento presencial pode ser feito 
no Departamento Administrativo, por telefone, através do 156 ou pelo 
e-mail praca.atendimento@casabranca.sp.gov.br.

A solicitação ou reclamação é anotada pelo atendente e direcionada 
para o Departamento responsável, que verifica a urgência do serviço 
ou se o mesmo pode esperar até a chegada do Programa Bairros em 
Ordem, programa que realiza um mutirão de serviços por onde passa.  

Segundo a Prefeitura, esses Canais de Atendimento estabelecem no-
vas linhas de conduta para promoção da qualidade dos serviços públi-
cos municipais, além de promover iniciativas de atendimento inovado-
ras, com foco nas necessidades e na satisfação de quem utiliza o serviço 
público: cidadãs e cidadãos de Casa Branca. “Os canais de atendimento 
exigem esforços, articulação e integração de todos os órgãos e depar-
tamentos municipais que prestam serviços e atendem à população”, 
comenta a Prefeitura.

#PrefeituraDeCasaBranca

Canais de atendimento ao cidadão 
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Um jornal que circula na Capital Paulista publicou uma matéria falando sobre o Centro Histórico de Casa Branca. A chamada na capa 
do periódico ainda descreve as antigas ruas, praças e casarões da Capital Estadual da Jabuticaba, como uma aula de história.

Essa repercussão na grande imprensa refl ete o potencial turístico histórico e cultural que Casa Branca tem. A cidade possui um Roteiro 
Histórico Cultural que encanta seus visitantes quando passam por seu rico e belo acervo arquitetônico, que contempla  33 casarões construídos 
nos áureos tempos do café. Com esse destaque, as atenções se voltam ainda mais para cidade que busca se consolidar como Cidade Turística.

Casa Branca é destaque como opção 
turística em jornal da Capital

Casa Branca limpa
Faça a sua parte

Separe o lixo e coloque na lixeira nos dias certos
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REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO 
Fabiana M. Chagas
Gisele G. Dias
Gisely P. Lima Ketener 
Marilisa Lalier Paiva Aga
Camila Fortis
Sara C. Vitório Cadete 
Margarete A. Fernandes Bernardi 
Adriana S. Vercelino 
Daniele F. S. Soares
Adriana C. Oleto Modesto

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
Thamires C. Moraes 
Raquel G. Otávio
Ana Claudia C. Zanchetta
Natália G. Alves Ferreira
Carmem S. Vedolin Contin
Fabiana Andrade L. Da Cunha 
Maria das Graças Silva
Karina Sandoval
Daiana R. Dos Santos Pimenta

Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher é empossado em Casa Branca

No dia 14 de janeiro, a Prefeitura de Casa Branca deu posse às 
novas representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher da 
cidade de Casa Branca. 

Criado em 2019, o Conselho possibilita a participação popular e 
propõe diretrizes de ação governamental voltadas à promoção dos di-
reitos das mulheres, atuando no controle de políticas públicas de igual-
dade entre os gêneros, assim, como exerce a orientação normativa e 
consultiva sob os direitos das mulheres no município.

O vice-prefeito, representando o prefeito municipal no ato, disse 
estar muito feliz em poder dar posse às novas conselheiras, que buscam 
alcançar melhorias quanto à valorização da mulher e no combate às 
violências.

A Prefeitura desenvolve várias ações de proteção e empoderamento 
das mulheres da cidade, tais como o atendimento especializado através 
do CREAS, capacitações oferecidas pelo Fundo Social de Solidariedade, 
Projeto PAIÊ e PAT. 

Segundo a administração municipal, um dos passos para o em-
poderamento feminino é capacitar e dar condições às mulheres para 
que consigam ter autonomia e autoestima, e isso se consegue também 
através de políticas públicas em prol da eliminação das formas de dis-
criminação, assegurando o exercício pleno da participação da mulher 
no desenvolvimento social, econômico, político e cultural da sociedade.

O Conselho é constituído por 19 membros, sendo 10 representantes 
do poder público e nove representantes da sociedade civil. 
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A Prefeitura está intensificando as fiscalizações do cumprimento de 
medidas contra a Covid-19 em comércios, bares e restaurantes de toda a 
cidade e distritos.

O objetivo é controlar a alta dos casos de #coronavírus e conscientizar 
ainda mais os empresários, clientes e a população em geral sobre as me-
didas sanitárias de proteção para conter a disseminação do vírus.

A operação está sendo realizada em toda a cidade e distritos, justa-
mente para o cumprimento do Plano São Paulo, como o respeito aos ho-
rários de funcionamento, distanciamento e uso de #máscara.

“Todos precisam seguir as regras básicas para evitar a disseminação do 
vírus. Estamos intensificando essa fiscalização, averiguando se realmente 
as empresas e comércios estão cumprindo as regras previstas no Plano 
São Paulo”, comenta a diretora  de Fiscalização. 

#Fiscalização
A ação reúne fiscais da equipe de Fiscalização, Vigilância Sanitária 

Municipal e Base Móvel da Polícia Militar. Há a vistoria dos estabeleci-
mentos, conforme os decretos estaduais e municipais, com a fiscalização 
do cumprimento das medidas sanitárias de proteção como: horários de 
funcionamento, uso de máscaras, bem como a flexibilização de algumas 
aberturas, espaçamento, ventilação e distanciamento.

“Realizamos uma fiscalização orientativa. A partir de agora, começa-
mos a fase das multas. Os comércios e estabelecimentos que não cumpri-
rem as regras serão multados e, nos casos mais graves, terão a cassação 
do alvará”, reforça a diretora. 

#Denúncias
A população pode denunciar o descumprimento das medidas sanitá-

rias através dos Canais de Atendimento ao Cidadão: 

Atendimento presencial no Departamento Administrativo
ligue 156
praca.atendimento@casabranca.sp.gov.br

#coronavírus

Prefeitura fiscaliza cumprimento de 
medidas contra a COVID-19 
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O Conselho Municipal dos Direitos Humanos e de 
Políticas Públicas (CMDHUPP) já é realidade em 
Casa Branca. A reunião, que oficializou os novos 
membros do Conselho, aconteceu na noite de 12 
de janeiro.

O CMDHUPP é um órgão de consultoria, fisca-
lizador da política de defesa dos direitos humanos 
e tem como objetivo principal formular diretrizes 
de políticas públicas e propor ações de proteção ao 
cidadão.

Na próxima semana, os participantes do Con-
selho irão se reunir novamente para identificar os 
principais temas que precisam de atenção em Casa 
Branca e, a partir do diagnóstico, desenvolver ações 
de proteção aos Direitos Humanos. 

O Conselho é composto por 12 integrantes, sen-
do  6 do Poder Público e 6 da sociedade civil, para 
o mandato do biênio 2021/2022.  

Confira os integrantes do CMDHUPP

Representantes do Poder Público
Ricelen Cristine Vicente de Campos
Eliel Antônio Vieira
Adriana dos Santos Vercelino
Gisele Gonçalves Dias
Thamires Caroline Raphal Aguiar Lopes
Camila Fortis

Representantes da Sociedade Civil
Cibele Aparecida Fialho
Ana Paula de Souza Velloso
Daiana Roberta dos Santos Pimenta
José Carlos Rezende Nogueira
Maiara Lucina Canavezi
Thamires Cristiane Moraes

Empossado o Conselho Municipal de 
Direitos Humanos de Casa Branca 
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Em Casa Branca, cada vez 
mais pessoas estão se conscien-
tizando em dar um melhor desti-
no para o óleo de cozinha usado. 

A Agenda Municipal de Sus-
tentabilidade, lançada pela Pre-
feitura de Casa Branca em 2019, 
contemplou a cidade com vários 
pontos de coleta de óleo usado. 
Segundo o Departamento de 
Meio Ambiente, a população 
está cooperando muito e reci-
clando óleo usado. Entretanto, a 
meta do Departamento é atin-
gir 100% do descarte correto 
e, para que isso seja possível, é 
preciso contar com a participa-
ção da população. “A reciclagem 

Você sabia que reciclar óleo de cozinha 
usado pode fazer bem para o seu bolso e 

ainda ajudar o meio ambiente?
vem se tornado uma atitude in-
dispensável para a manutenção 
da saúde das pessoas e também 
do planeta”, comenta o Depar-
tamento.

Problemas acusados pelo 
óleo de cozinha descartado in-
corretamente 

O óleo de cozinha, quando 
despejado na pia ou descarta-
do inadequadamente, prejudica 
não só o meio ambiente, mas 
ainda traz prejuízos causando 
problemas no encanamento 
das residências.

O óleo descartado inadequa-
damente pode acarretar entupi-
mentos e desgastes no encana-

mento residencial e público. Isso 
acaba pesando no bolso, sem 
falar nos transtornos causados 
com a manutenção do encana-
mento. Como água e óleo não 
se misturam, quando descartado 
na natureza, o óleo fica espa-
lhado na superfície de córregos 
e rios, contaminando tudo o que 
encontrar pela frente.

Você faz sua parte? 
Existem formas simples e ca-

seiras para reaproveitar o óleo 
usado. Uma forma de fazer a 
reciclagem doméstica é trans-
formar o óleo usado em  sabão 
de ótima qualidade, substituin-

do o sabão comprado no super-
mercado. Esse tipo de hábito 
proporciona a oportunidade de 
criar um passatempo saudável, 
econômico e de consciência de 
preservação da natureza. A ver-
dade é que a grande maioria 
dos materiais que simplesmente 
são descartados no lixo podem 
e devem ser reciclados. 

Caso você não queira trans-
formar o óleo usado em sabão, 
coloque-o em uma garrafa 
plástica vazia e leve-o a um dos 
pontos de coleta seletiva. A reci-
clagem é peça fundamental na 
preservação e na melhoria de 
nosso planeta!

Pontos de Coleta Seletiva
• Supermercado Boa Esperança
• Supermercado São José 
• Supermercado Teixeira
• Supermercado Nossa Senhora 
Aparecida
• Supermercado Ideal
• Gabinete do Prefeito 
• EMEB Padre Lino - Jardim Bela 
Vista
• Escola CAIC - Bairro Andori-
nhas
• Departamento Administrativo 
(Clube Casa Branca) - Centro
• Departamento de Meio Am-
biente - CICE
• CAPS - Bairro Desterro
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Assim como a limpeza e manutenção 
de terrenos vazios, a conservação da calça-
da também é obrigação do seu  proprietário. 
A Equipe de Fiscalização da Prefeitura segue 
notificando terrenos e calçadas abandona-
das em vários bairros da cidade. 

Para a Prefeitura, a ação tem o objetivo 
de melhorar a mobilidade e acessibilidade 
urbana, além de contribuir com a manuten-
ção da limpeza da cidade. “Em toda cidade 
de Casa Branca, há muitos terrenos vazios, 
sem muros e calçadas com entulhos e até 
mesmo sem manutenção. Entretanto, esta-
mos recebendo muitos avisos de proprietá-
rios que, após receberem a notificação, estão 
realizando a limpeza e até mesmo cons-
truindo muro em seus terrenos”, comenta a 
Equipe de Fiscalização.

Segundo a legislação municipal, o pro-
prietário é responsável pela manutenção do 
terreno, com limpeza e roçada. Também é 
preciso impedir o despejo de lixo e entulhos 
na área, por meio da vedação do terreno. 
Outra responsabilidade do dono do imóvel 
é a construção e também manutenção das 
calçadas, obedecendo padrões definidos em 
lei municipal. 

O não cumprimento dessas obrigações 
implica em notificações realizadas pelo De-
partamento de Fiscalização Municipal. Se os 
problemas apresentados não forem resolvi-
dos pode ser permitido aplicação de multa. 
Caso o débito não seja pago, o CPF ou CNPJ 
do proprietário vai para a dívida ativa do 
município.

Os cidadãos poderão contatar a Prefei-
tura para fazer questionamentos, registrar 
queixas e solicitar serviços por meio de três 
canais de atendimento: telefonar para 
o 156, e-mail praça.atendimento@casa-
branca.sp.gov.br ou comparecer à Praça 
de Atendimento, no Clube Casa Branca.

A calçada é sua! 

Casa Branca 
limpa

Faça a sua parte
Separe o lixo e coloque na lixeira nos dias certos
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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

Tiragem: 1.500 exemplares                Distribuição Gratuita

PORTARIA Nº 01
de 5 de janeiro de 2021

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASA BRANCA.

MARCELO GALANTE LOPES DA CUNHA, Presidente da 
Câmara Municipal de Casa Branca, no uso de suas atribuições 
legais, resolve:

Art. 1º. Fica nomeada a Comissão Permanente de Licita-
ções da Câmara Municipal de Casa Branca, para o exercício de 
2021, assim constituída:

1. Vereador Rubens Antonio Scapin - Presidente
2. Vereador Murilo Antonialli Giordan - Membro
3. Eliana Vidolin Favaretto – Membro.
Art. 2º. Registre-se e publique-se.

Câmara Municipal de Casa Branca, 5 de janeiro de 2021.

Vereador MARCELO GALANTE LOPES DA CUNHA
Presidente

Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal.

PORTARIA Nº 05
de 12 de janeiro de 2021

O Vereador MARCELO GALANTE LOPES DA CUNHA, Pre-
sidente da Câmara Municipal de Casa Branca, no uso de suas 
atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica do Município 
e do Regimento Interno da Câmara Municipal, expede a seguin-
te PORTARIA:

- Durante as discussões das proposituras contidas nas 
pautas das sessões, a palavra, a quem pedir, será concedida por 
dois minutos, no máximo e improrrogáveis, e os apartes dura-
rão o máximo de um minuto.

Câmara Municipal de Casa Branca, 12 de janeiro de 2021.

Vereador MARCELO GALANTE LOPES DA CUNHA
Presidente

PORTARIA Nº 04
de 12 de janeiro de 2021

O Vereador MARCELO GALANTE LOPES DA CUNHA, Pre-
sidente da Câmara Municipal de Casa Branca, no uso de suas 
atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica do Município 
e do Regimento Interno da Câmara Municipal, expede a seguin-
te PORTARIA:

1. As Comissões Permanentes da Câmara Municipal de 
Casa Branca, para o biênio 2021-2024, ficam assim constituídas:

Comissão de Constituição, Justiça e Redação
- Vereador Carlos André Casalli (PP)
- Vereador Rubens Antonio Scapin (PRB)
- Vereador Murilo Antonialli Giordan (PSD)

Comissão de Finanças e Orçamento
- Vereador Marcos Antônio Rodrigues (MDB)
- Vereador Marcus Vinícius Parente Querido Azevedo (PRB)
- Vereador Carlos André Casalli (PP)

Comissão de Serviços, Obras Públicas, Transportes e Meio Ambiente
- Vereador José Cláudio Martins dos Reis (MDB)
- Vereador Murilo Antonialli Giordan (PSD)
- Vereador Marcus Vinícius Parente Querido Azevedo (PRB)

Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Turismo
- Vereadora Fabiana Sandoval (PT)
- Vereador Thiago Lopes Damaceno (PL)
- Vereador Rubens Antonio Scapin (PRB)

Comissão de Saúde e Promoção Social
- Vereador Alberto Zogbi Filho (MDB)
- Vereador Marco Aurélio da Silva (PP)
- Vereador Thiago Lopes Damaceno (PL)

Registre-se e publique-se.

Câmara Municipal de Casa Branca, 12 de janeiro de 2021.

Vereador MARCELO GALANTE LOPES DA CUNHA
Presidente

PORTARIA Nº 03
de 5 de janeiro de 2021

NOMEIA RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO 
CIDADÃO – S.I.C., DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASA BRANCA.

MARCELO GALANTE LOPES DA CUNHA, Presidente da Câ-
mara Municipal de Casa Branca, no uso de suas atribuições, e de 
conformidade com a Resolução n° 02, de 7 de outubro de 2015, 
faz saber que:

1. Fica nomeada a servidora Ana Virgínia Kiss, Auxiliar
Legislativo, para responder pelo Serviço de Informação ao 

Cidadão – S.I.C., da Câmara Municipal de Casa Branca, nos ter-
mos da Resolução n° 02, de 7 de outubro de 2015, para o exercício 
de 2021.

2. O responsável pelo S.I.C. emitirá, semanalmente, relató-
rio de atividades referentes às solicitações recebidas e seu anda-
mento, prazos e conclusões.

3. O responsável pelo S.I.C. deverá reportar todas as infor-
mações solicitadas à Diretoria Geral, que, por sua vez, trará ao 
conhecimento do Presidente da Câmara Municipal para despacho 
final.

Câmara Municipal de Casa Branca, 5 de janeiro de 2021.

Vereador MARCELO GALANTE LOPES DA CUNHA
Presidente

Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal
na data acima.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 
2021

P O R T A R I A Nº.  6.798
 
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 NA LEI MUNICIPAL Nº.  2.725 DE 04.08.2005,

RESOLVE, ceder os Servidores Públicos Municipais abai-
xo relacionados, sem prejuízo dos vencimentos e demais van-
tagens, para prestarem serviços junto a AGÊNCIA REGULADO-
RA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CASA BRANCA 
– ARESPCAB, para o mandato 2021 – 2024, como segue:

- LUÍS RICARDO FERREIRA FILIPPINE - RG no. 7.671.285-0          
Superintendente da ARESPCAB

- LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA NUNES RG nº.21.521.891-7 – 
Chefe de Divisão Financeira Administrativa

- RODRIGO DA SILVA BONATTI RG no. 33.820.691-7 –
Chefe de Divisão Técnica Operacional

- JAIR RICARDO BRITO – RG 6.645.325-2
Chefe da Divisão Jurídica 

- MARCO CÉSAR GALIANO – RG 17.294.157-X – 
Ouvidor

Fica revogada a Portaria no. 6.607 de 27 de janeiro de 
2020.

      
Registre     -     se         e         Publique     -     se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 06 de janeiro de 2021.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL    

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 
2021

P O R T A R I A  Nº 6.800

 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 Co-
missão de Organização e Acompanhamento do Processo de 
Classificação e Atribuição de Classes e/ou Aulas para o ano leti-
vo de 2021, nos termos do artigo 2º do Decreto nº 2.734 de 12 
de novembro 2020.

- Adriana Multini
- Ana Cláudia Bernardi Silva
- Ana Maria Thiago Landim 
- Ariane de Salles Lunário Batista
- Elíria dos Santos
- Elisabete Aparecida Soares Mechilão
 - Isabel Aparecida Mariano Martins
- Maria de Lourdes da Silva Manoel
- Marilda Cecília Pivato Aznaldo
- Patrícia Santos Angelini

Fica revogada a Portaria nº.6.741 de 13 de novembro 
de 2020.

Registre-se e Publique-se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 08 de janeiro de 2021.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL
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MUNICÍPIO DE CASA BRANCA

PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 

DECRETO No. 2.749 de 04 de janeiro  de 2021. 

 MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, Prefeito Municipal de 
Casa Branca, no uso das atribuições que lhes são conferi-
das pela Lei Orgânica do Município, em especial a do art. 
81, CONSIDERANDO o contexto econômico e conjuntural em 
que se encontra inserido o Município de Casa Branca e a 
necessidade de rever os índices de reajustes de preços apli-
cados aos contratos administrativos, visando compensar os 
efeitos das variações inflacionárias, 

DECRETA:

Art. 1º - Fica estabelecido que para todos os editais de 
licitação e contratos administrativos a serem firmados pelo 
Município de Casa Branca, inclusive quando decorrentes de 
hipóteses de dispensa e inexigibilidade, deverá ser adotado 
como índice de reajuste para compensar os efeitos das varia-
ções inflacionárias o Índice de Preços ao Consumidor - IPC, 
apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - 
FIPE, que substituirá qualquer outro índice que esteja sendo 
adotado no âmbito municipal.

§ 1º O disposto no “caput” deste artigo não se apli-
ca aos contratos administrativos de obra pública e serviços 
de construção civil, para os quais serão mantidas as regras 
estabelecidas em regulamento próprio ou no edital de lici-
tação, nem aos contratos de concessão de serviços públicos, 
aos contratos de concessão de obra pública e aos contratos 
de parcerias público-privadas, para os quais poderão ser 
previstos outros índices de reajuste, consideradas as pecu-
liaridades de cada caso.

§ 2º Nos contratos e termos de parceria firmados com 
as entidades do terceiro setor e nos convênios firmados com 
as entidades privadas, cujo objeto seja prestação de serviços 
de saúde, educação e assistência social, deverá ser adota-
do o IPC-FIPE como índice de reajuste, podendo, entretanto, 
mediante autorização justificada do titular da unidade orça-
mentária interessada e após deliberação do Departamento 
Financeiro do Município, ser utilizado outro índice.

§ 3º Todos os processos de licitação para aquisição de 
bens ou serviços de que trata este decreto, em que o objeto 
da licitação ainda não tenha sido homologado e adjudicado 
ao licitante vencedor, bem como os processos de dispensa 
ou inexigibilidade, deverão ser ajustados para fazer constar 
que o índice a ser adotado para fins de reajuste contratual 
será o IPC-FIPE, observadas as exigências de divulgação e 
reabertura de prazo procedimental estabelecidas na legis-
lação de regência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

ABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL Nº49/2020- PROCESSO nº635 /2020

Objeto:Prestação de serviços com profissionais de transpor-
te de pessoas e cargas através de gerenciamento de motoristas 
profissionais para conduzirem veículos da frota municipal .

Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas do 
dia 28/01/2021. 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,15.01.2021

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 06
de 20 de janeiro de 2021

DEFINE DIAS E HORÁRIOS DE REUNIÕES DAS COMISSÕES PERMANEN-
TES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASA BRANCA – SP, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.

O Vereador MARCELO GALANTE LOPES DA CUNHA, Presidente da 
Câmara Municipal de Casa Branca, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, expede a seguinte Portaria:

Art. 1º. Ficam definidos os dias e horários de reuniões das Co-
missões Permanentes da Câmara Municipal conforme descrito abaixo:

I – Comissão de Constituição, Justiça e Redação: quintas-feiras, 
9 horas;

II – Comissão de Finanças e Orçamento: quintas-feiras, 13 horas;
III – Comissão de Serviços, Obras Públicas, Transportes e Meio 

Ambiente: terças-feiras, 13 horas;
IV – Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Turismo: terças-

-feiras, 16 horas;
V – Comissão de Saúde e Promoção Social: terças-feiras, 16 ho-

ras.
§ 1°. As reuniões das Comissões serão públicas e somente pode-

rão ser realizadas nos dias e horários fixados.
§ 2°. A alteração extraordinária das reuniões somente poderá ser 

feita com autorização prévia da Presidência.
Art. 2°. A cada reunião das Comissões Permanentes, os mem-

bros, reunidos, devem preencher o livro de ata próprio, constando:
a) abertura;
b) descrição das matérias em exame;
c) descrição da deliberação oferecida a cada processo, individu-

almente;
d) encerramento, constando os nomes dos membros presentes 

e assinaturas.
e) a emissão do parecer somente será feita com a presença de, 

no mínimo, dois membros.
f) a ausência às reuniões das Comissões Permanentes deve ser 

justificada.
Parágrafo único. Após a confecção da ata, esta deve ser dispo-

nibilizada à Secretaria da Câmara Municipal para inserção no Portal 
Transparência, atendendo orientação do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo.

Art. 3°. Aplicam-se ao trabalho e responsabilidade das Comis-
sões Permanentes as disposições do Regimento Interno (artigos 27 a 29 
da Resolução n° 08, de 19/11/2003).

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

Câmara Municipal de Casa Branca, 20 de janeiro de 2021.

Vereador MARCELO GALANTE LOPES DA CUNHA
Presidente

Art. 2º A data-base e a periodicidade para o reajuste 
de preços deverão constar dos editais de licitação e contra-
tos, respeitadas a legislação de regência.

Art. 3º No que se refere aos contratos em vigor, o con-
tratado deverá ser convocado, no prazo de 30 (trinta) dias 
contado da publicação deste decreto, para fins de negocia-
ção visando à substituição do índice de reajustamento de 
preços, conforme estabelecido no artigo 1º deste decreto.

§ 1º Na hipótese do contratado aceitar o novo índice, 
a unidade contratante deverá providenciar o respectivo adi-
tamento contratual.

§ 2º Em caso de recusa por parte do contratado, a uni-
dade contratante poderá não prorrogar o contrato, caso dis-
so não decorra prejuízo ao interesse público, e deverá iniciar 
novo procedimento licitatório com a antecedência necessá-
ria a evitar solução de continuidade dos serviços prestados.

§ 3º Na hipótese do § 2º deste artigo, caso o procedi-
mento licitatório não esteja concluído antes do término do 
contrato em vigor, este poderá ser excepcionalmente pror-
rogado uma única vez, devendo constar do respectivo adita-
mento que a prorrogação do contrato dar-se-á pelo prazo de 
6 (seis) meses ou até a conclusão da licitação, o que ocorrer 
primeiro.

Art. 4º A aplicação de novos reajustes deverá conside-
rar a data e os valores do reajuste anterior, restando vedada 
a aplicação de índices acumulados por um período superior 
a 12 (doze) meses.

Art. 5º As autarquias, fundações, empresas públicas e 
sociedades de economia mista cuja maioria do capital social 
com direito a voto pertençam ao Município de Casa Branca 
deverão observar as diretrizes estabelecidas neste decreto.

Art.6º Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CASA BRANCA, aos 04 de 
janeiro de 2021.

_______________________________________
Marco César de Paiva Aga

Prefeito Municipal

O presente decreto foi publicado, afixado na sede da 
Prefeitura e arquivado em livro oficial da Secretária-Geral da 
Prefeitura Municipal de Casa Branca. O referido é verdade e 
dou fé.

______________________________________
Maria José Porfírio Marson

Secretaria-Geral
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