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A Prefeitura está realizando lim-
peza nas galerias de águas pluviais e 
bueiros nos bairros atendidos pelo Pro-
grama Bairros em Ordem. O objetivo 
é deixar esses locais livres de lixo para 
que o escoamento das águas seja mais 
efi ciente. Nesta semana, a limpeza está 
sendo feita na Chácara Boa Vista, bair-
ro que está recebendo um mutirão de 
serviços do programa municipal de ze-
ladoria urbana.  

“Na hora da limpeza, as equipes en-
contram muita coisa que é jogada por 
uma parte da população que insiste em 
não deixar seu lixo nas lixeiras. Muitos 
desses rejeitos caem nas galerias e cai-
xas de passagem, impedindo o fl uxo de 
água e causando alagamentos. Em ou-
tros lugares, é varrido para dentro da 
boca de lobo restos de construção, terra 
e pedras, ocasionando transtornos para 
muitas famílias”, destacou a Prefeitura.

Todos os bairros vão receber o Pro-
grama em sistema de rodízio.

BAIRROS EM ORDEM

Prefeitura realiza limpeza em 
galerias pluviais
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BAIRROS EM ORDEM

Amarelinha é brincadeira de todas as idades

A Prefeitura está levando um mutirão 
de serviços do programa Bairros em Ordem 
para toda a cidade. E também tem brincadei-
ra para todas as idades. A amarelinha já foi 
feita no bairro Andorinhas e os bairros Coli-
na do Sol e Chácara Boa Vista também vão 
receber a pintura na rua.

Serviços como limpeza das vias públicas, 
podas de árvores, manutenção em jardins e 
praças públicas, pintura de guias e sarjetas, 
iluminação pública, sinalização de trânsito, 
tapa-buracos, Cata-treco e fiscalização de 
terrenos baldios estão sendo realizados em 
cada bairro de Casa Branca. Todos os bair-
ros vão receber o Programa em sistema 
de rodízio.
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BAIRROS EM ORDEM

Programa continua na Chácara 
Boa Vista 

O Programa Bairros em Ordem 
está realizando um mutirão de serviços 
na Chácara Boa Vista. Poda de árvores, 
corte de gramas, troca de lâmpadas, lim-
peza, cata treco, tapa-buraco, pintura e 
sinalização de faixas e guias estão sen-
do feitos no bairro todo. O local também 
está recebendo sinalização de trânsito 
nova. Todos os bairros vão receber o 
Programa em sistema de rodízio.

Durante uma semana, o bairro Andorinhas foi beneficiado com 
o Programa Bairros em Ordem. O local recebeu um mutirão de ser-
viços de zeladoria urbana.

Serviços como limpeza das vias públicas, podas de árvores, pin-
tura de guias e sarjetas, iluminação pública, sinalização de trânsito, 
tapa-buracos e Cata-treco foram realizados no local.

Os agentes da equipe de Controle de Endemias da Prefeitura 
também realizaram uma vistoria em pontos estratégicos do Ando-
rinhas. A equipe de fiscalização trabalhou notificando terrenos bal-
dios sujos e entulhos deixados em calçadas. Todos os bairros vão 
receber o Programa em sistema de rodízio “É preciso que todos 
contribuam com a limpeza da cidade. Além de exercer a cidadania, 
responsabilidade e deixar a cidade mais bonita, desta forma impe-
dimos a proliferação de vetores de doenças, como ratos, mosquitos 
e outros”, disse a Prefeitura.

Bairros em Ordem está concluído 
no Andorinhas 

Para facilitar, a Prefeitura possui um canal de 
comunicação com a população, através do 156, 

para serviços urgentes ou pelo e-mail 
praça.atentimento@casabranca.sp.gov.br. A solicitação 
é protocolada e passada ao setor responsável para que 

analise a urgência do pedido e atenda. 
#casabrancaéumanovacidade



 Casa Branca, 29 de janeiro de 2021 - Edição 181/2021 5

É crescente o número de notificações expedidas pelo Departa-
mento de Fiscalização quanto à falta de manutenção dos terrenos 
em Casa Branca. Do início de janeiro até hoje, cerca de 300 notifica-
ções já foram efetuadas.

O Código de Posturas do Município (Lei nº 608/1970), do ar-
tigo 152 ao 156, é claro quando afirma que os terrenos baldios 
edificados ou não, habitados ou não, que estiverem com resíduo 
(lixo) ou com vegetação alta devem ser limpos e cercados pelos 
proprietários. 

O não cumprimento dessas obrigações implica em notificações, 
realizadas pelo Departamento de Fiscalização Municipal. Se os pro-
blemas apresentados não forem resolvidos pode ser permitido apli-
cação de multa. Caso o débito não seja pago, o CPF ou CNPJ do 
proprietário vai para a dívida ativa do município.

Segundo a diretora do Departamento de Fiscalização, Maria Elza 

Murar ou cercar terrenos não 
edificados é dever dos proprietários 

Campanhã, é preciso consciência e responsabilidade por parte dos pro-
prietários. A boa notícia é que muitos já estão cercando e limpando 
suas propriedades. “O retorno está sendo muito positivo, estamos re-
cebendo no departamento vários proprietários que nos procuram para 
mostrar que já realizaram o serviço”, disse a diretora.

A Prefeitura lançou recentemente a campanha ‘Cidade Limpa’. “A 
manutenção dos terrenos, de acordo com a lei, fortalece a seguran-
ça, não atrai insetos e roedores, anulando os riscos à saúde, além de 
cooperar com a limpeza e o embelezamento da cidade”, adverte a 
Prefeitura. 

Os cidadãos poderão contatar a Prefeitura para fazer questiona-
mentos, registrar queixas e solicitar serviços por meio de três Ca-
nais de Atendimento ao Cidadão: telefonar para o 156, e-mail praça.
atendimento@casabranca.sp.gov.br ou comparecer à Praça de Aten-
dimento no Clube Casa branca.
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Uma faixa elevada para travessia de pedes-
tres foi construída na sexta-feira, 23, na Avenida 
José Beni, próximo ao novo supermercado Tei-
xeira. A obra tem como objetivo garantir mais 
segurança aos transeuntes no momento de en-
trada e saída do novo estabelecimento.

Mais respeito ao pedestre 

Faixa elevada 
na Avenida 
José Beni

O vice-prefeito de Casa Branca esteve nesta última terça-feira (26), em São Paulo, acompanhado por um vereador da cidade buscan-
do recursos e parcerias para o município. Na ocasião, foram recebidos pelo Secretário-Chefe da Casa Civil, Antônio Carlos Rizeque Malufe, 
pelo Chefe de Gabinete da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo, Carlos Takahashi, e pelo  deputado estadual Alex Madureira.  
Essas parcerias são fundamentais para as conquistas de Casa Branca. “Muitas realizações ainda estão por vir. Todas as áreas serão beneficia-
das com novas conquistas, o que vai transformar ainda mais a cidade. Vamos conseguir isso com uma administração ainda mais próxima e 
parceira do governo estadual, sempre pensando no bem-estar da nossa população”, comentou o vice-prefeito.

Vice-prefeito e vereador buscam 
recursos para Casa Branca



 Casa Branca, 29 de janeiro de 2021 - Edição 181/2021 7



 Casa Branca, 29 de janeiro de 2021 - Edição 181/20218



 Casa Branca, 29 de janeiro de 2021 - Edição 181/2021 9

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

ABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2020- PROCESSO nº 629/2020

Objeto: Aquisição de um veículo tipo Van 0km.
Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas 

do dia 08/02/2021. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - 
Esquina com Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo. 

Abertura: A abertura dos envelopes ocorrerá no mes-
mo 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,26.01.2021

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2020 - PROCESSO nº 631/2020

Objeto: Registro de preços para aquisição de insulina, 
bomba de insulina e demais insumos necessários para seu 
funcionamento, em atendimento a Demanda Judicial para 
o Departamento Municipal de Saúde e Medicina Preventiva 
do Município de Casa Branca - SP.

Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas 
do dia 09/02/2021. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - 
Esquina com Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo.

Abertura: A abertura dos envelopes ocorrerá no mes-
mo 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 Protocolo.

Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720.

Casa Branca, 26.01.2021

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

Extrato de Contrato nº 01/2021

Contratada:  Rio Novo Soluções Urbanas Eireli
 CNPJ nº 12.471.342/0001-79
Objeto:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESIN-
FECÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNE-
CIMENTO DE PESSOAL, MATERIAL E INSUMOS 
NECESSÁRIOS PARA AÇÕES DE CONTENÇÃO 
DE DISSEMINAÇÃO DE VÍRUS, BACTÉRIAS E 
DEMAIS MICROORGANISMOS PATOGÊNICOS.

Valor Global:  R$ 135.000,00
Vigência:  90 dias

Casa Branca, 26.01.2021

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal
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COMUNICADO – COLETA DE ORÇAMENTOS

A Presidência da Câmara Municipal de Casa Branca co-
munica que estará recebendo, até 15 de fevereiro de 2021, 
ORÇAMENTO de empresas e firmas individuais interessadas 
na prestação do(s) seguinte(s) serviço(s):

ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA DIMENSIONAMENTO 
DE ARCONDICIONADO NO AUDITÓRIO E ARQUIVO DO LE-
GISLATIVO.

Para maiores informações, enviar solicitação pelo 
e-mail: camara@camaracasabranca.sp.gov.br

Casa Branca, 25 de janeiro de 2021.

VEREADOR MARCELO GALANTE LOPES DA CUNHA
Presidente

COMUNICADO – COLETA DE ORÇAMENTOS

A Presidência da Câmara Municipal de Casa Branca co-
munica que estará recebendo, até 15 de fevereiro de 2021, 
ORÇAMENTO de empresas e firmas individuais interessadas 
na prestação do(s) seguinte(s) serviço(s):

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 
DE SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO INSTITU-
CIONAL, ASSESSORIA DE IMPRENSA, MEDIA TRAINING, 
MONITORAMENTO DE MÍDIAS E REDES SOCIAIS (CLIPPING) 
E DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE COMUNICAÇÃO INSTI-
TUCIONAL.

Para maiores informações, enviar solicitação pelo 
e-mail: camara@camaracasabranca.sp.gov.br

Casa Branca, 25 de janeiro de 2021.

VEREADOR MARCELO GALANTE LOPES DA CUNHA
Presidente

COMUNICADO – COLETA DE ORÇAMENTOS

A Presidência da Câmara Municipal de Casa Branca co-
munica que estará recebendo, até 15 de fevereiro de 2021, 
ORÇAMENTO de empresas e firmas individuais interessadas 
na prestação do(s) seguinte(s) serviço(s):

ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA REFORMA/SUBSTI-
TUIÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO DO 
LEGISLATIVO.

Para maiores informações, enviar solicitação pelo 
e-mail: camara@camaracasabranca.sp.gov.br

Casa Branca, 25 de janeiro de 2021.

VEREADOR MARCELO GALANTE LOPES DA CUNHA
Presidente
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FICHA DE CADASTRO DE FORNECEDORES

A – PESSOA JURÍDICA
NOME DA EMPRESA
ENDEREÇO
CNPJ
E-MAIL
TELEFONE

B – PESSOA FÍSICA
NOME
ENDEREÇO
CPF
RG
E-MAIL
TELEFONE
NIT (PREVIDÊNCIA SOCIAL)

Todos os orçamentos deverão ser acompanhados dos da-
dos desta ficha preenchidos e, no caso de Pessoa Jurídica, 

do CONTRATO SOCIAL.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Secretaria Geral

DECRETO Nº 2.751 DE 22 DE JANEIRO DE 2.021

Dispõe sobre o retorno das atividades escolares no 
ano de 2021, em decorrência do estado de emergência de 
que trata o Decreto Municipal 2.668 de 2020, e dá outras 
providencias.

MARCO CESAR DE PAIVA AGA, Prefeito do Município 
de Casa Branca, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei, em conformidade com o artigo 81 da Lei Orgâ-
nica do Município.

 
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saú-

de Pública de Importância Internacional pela Organização 
Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência 
da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fe-
vereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública 
de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infec-
ção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);

 CONSIDERANDO a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de 
março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e opera-
cionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro 
de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO, a manutenção da decretação do es-
tado de emergência instituída por meio do Decreto Munici-
pal nº 2.666/2020 e o agravamento e o aumento dos núme-
ros de casos de COVID -19 em cidades da região em que Casa 
Branca se insere;

CONSIDERANDO, ainda, a homologação pelo Minis-
tério da Educação do Parecer nº 19/2020 do Conselho Na-
cional de Educação que estendeu até 31 de dezembro de 
2021 a permissão para atividades remotas no ensino básico 
e superior em todo o país, e

CONSIDERANDO, a Resolução DME N º 01 de 19 de ja-
neiro de 2021 que dispõe sobre a elaboração do Calendário 
Escolar    para o ano letivo de 2021;

CONSIDERANDO, por fim, o Decreto Estadual nº 
65.384, de 17 de dezembro de 2020 que dispõe sobre a re-
tomada das aulas no Estado de São Paulo, no contexto da 
pandemia do COVID-19.

DECRETA

Art. 1º - As atividades escolares da Rede Municipal, 
Estadual e Privada do Município de Casa Branca para o ano 
letivo de 2021 serão iniciadas de forma remota, de fevereiro 
de 2021 até 05 de abril de 2021, podendo este período ser 
prorrogado, caso permaneça o estado de emergência, nos 
termos da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Art. 2º - As unidades escolares municipais deverão 
organizar o calendário escolar do ano de 2021 de forma a 
garantir o mínimo de 200 (duzentos) dias letivos e a carga 
horária anual prevista para as diferentes modalidades de 
ensino, nos termos já definidos pela Resolução DME nº 01, 
de 19 de janeiro de 2.021.

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data da sua 
assinatura, revogadas as disposições em contrário.

MARCO CESAR DE PAIVA AGA
Prefeito do Município de Casa Branca

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta 
Secretaria. 

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

DECRETO Nº 2.748 DE  04 de janeiro de 2.021

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, PREFEITO MUNICIPAL DE CASA 
BRANCA – SP, NO USO E GOZO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFE-
RIDAS PELO ARTIGO 81 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO

CONSIDERANDO o disposto no 9º da Lei Complementar nº. 101, 
de 4 de maio de 2.000; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 22 da Lei Municipal nº 
3.665, de 27 de julho de 2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamen-
tárias para o exercício de 2021; e

CONSIDERANDO a necessidade de manter o equilíbrio orçamen-
tário-financeiro das contas municipais;

CONSIDERANDO a necessidade de limitação de empenho e mo-
vimentação financeira das despesas do orçamento municipal de 2021, 
constantes da Lei Orçamentária Anual, Lei nº. 3.685 de 09 de novembro 
de 2020 com o objetivo de manter, na execução orçamentária, o equi-
líbrio das contas públicas e a preservação do cumprimento das Metas 
Fiscais estabelecidas para o exercício financeiro, 

CONSIDERANDO, ainda, a manutenção do estado de calamida-
de, declarado pelo Decreto Municipal nº 2.672/2020 neste ano de 2021.

CONSIDERANDO, por fim, a incerteza para realização financeira 
da Lei orçamentária vigente, em decorrência dos desdobramentos eco-
nômicos gerados pela pandemia do COVID-19.

DECRETA: 

Art. 1º. Este decreto estabelece parâmetros para limitação de 
empenho e movimentação financeira do orçamento vigente, conside-
rando as disposições contidas no artigo 22 da Lei e Diretrizes Orçamen-
tárias para o exercício em curso.

Art. 2º. Fica suspensa a emissão de empenhos, que não conta-
rem com a autorização expressa do Diretor do Departamento de Plane-
jamento e Apoio Administrativo, para as despesas com:

Investimentos em obras e instalações e aquisição de material 
permanente;

Aditamentos contratuais e de termos de parcerias.
Recursos de fontes 02-Estadual, 05-Federal e 07 – Operações de 

Crédito, cujos ingressos financeiros não tenham ocorrido efetivamen-
te.

Art. 3º. Fica suspensa a realização de horas extraordinárias bem 
como a concessão de férias e o pagamento de quaisquer benefícios 
pecuniários, salvo em casos justificados e aprovados pela Chefia de Ga-
binete ou pelo Diretor do Departamento de Administração e Gestão ou 
o Diretor do Departamento de Planejamento e Apoio Administrativo.

Art. 4º. Ficam o Diretor do Departamento de Planejamento e 
Apoio Administrativo, assim como o Diretor de responsáveis por anali-
sar as despesas em geral e propor, juntamente com a diretoria respon-
sável pela ordenação, a redução dos valores e a otimização dos recursos 
públicos já contratados.

Art. 5º. As licitações em andamento serão analisadas pelas Dire-
torias e serão publicadas somente com autorização expressa do Diretor 
de Planejamento e Apoio Administrativo ou do Diretor de Diretor do 
Departamento de Administração e Gestão.

Art. 6º. Ficam suspensas a abertura de novas compras e novos 
procedimentos licitatórios.

Parágrafo Único – Em casos excepcionais de interesse público 
o Prefeito Municipal poderá autorizar novas compras e novos procedi-
mentos licitatórios.

Art. 7º. A ordem de início de novos contratos aptos à assinatura 
nesta data será dada pelo ordenador da despesa, apenas após a autori-
zação expressa do Prefeito Municipal.

Art. 8º. Fica proibida a utilização de veículos oficiais do Muni-
cípio às sextas-feiras, exceto em situações de urgência e emergência, 
ou sob a autorização prévia do Diretor do Departamento de Adminis-
tração e Gestão.

Parágrafo Único. No caso de restabelecimento da receita pre-
vista, ainda que parcial, a recomposição das despesas cujos empenhos 
foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogadas disposições em contrário.

______________________________________
MARCO CESAR DE PAIVA AGA

Prefeito do Município de Casa Branca

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta Secretaria. 

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETARIA-GERAL DO GABINETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2020 - PROCESSO nº 637/2020

Objeto: Registro de Preços para contratação de em-
presa para fornecimento de água mineral sem gás e gás de 
cozinha GLP 13 kg aos diversos setores da Prefeitura Mu-
nicipal.

Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas 
do dia 10/02/2021. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - 
Esquina com Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo.

Abertura: A abertura dos envelopes ocorrerá no mes-
mo 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 Protocolo.

Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720.

Casa Branca, 27.01.2021

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

Casa Branca limpa
Faça a sua parte

Separe o lixo e coloque na lixeira nos dias certos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

DECRETO Nº 2.747 DE  04 de janeiro de 2.021

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, PREFEITO MUNICIPAL DE CASA BRANCA – SP, NO USO E GOZO DAS ATRIBUIÇÕES 
QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELO ARTIGO 81 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO

CONSIDERANDO a necessidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro das contas municipais;
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a execução orçamentária e financeira de modo a atender inte-

gralmente as respectivas disposições legais envolvidas; e 
CONSIDERANDO que a consecução do Programa de Governo, expresso no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e na Lei Orçamentária, requer a adoção de procedimentos que disciplinem a realização dos dispêndios 
e o controle da receita;

DECRETA: 

Art. 1º. A execução orçamentária e financeira do Município de Casa Branca no exercício financeiro de 2.021 se 
dará em conformidade com o estabelecido neste decreto.

Art. 2º. Cabe ao Diretor do Departamento Municipal de Planejamento e Apoio Administrativo gerir o orça-
mento municipal, com a atribuição expressa para autorizar o início de qualquer processo de despesa, na forma do 
disposto neste Decreto.

Art. 3º. Cabe a cada gestor ou agente púbico Municipal atender ao disposto neste decreto no âmbito de suas 
Pastas, a fim de que seja mantido o equilíbrio fiscal do Município e atendida a legislação pertinente, bem como aten-
der ao disposto no Programa de Trabalho especificado no Plano Plurianual 2018/2021, aprovado pela Lei Municipal 
3.405, de 8 de agosto de 2017, bem como na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2.021.

Art. 4º. Fica delegada a competência de ordenar empenho de despesa aos diretores dos Departamentos con-
forme especifica o Anexo I deste Decreto.

Art. 5º. Os ordenadores de despesa responderão pelos eventuais atos que resultarem em descumprimento da 
legislação vigente.

Art. 6º. Fica definida a cota orçamentária para o empenhamento da despesa com recursos do Tesouro Muni-
cipal do exercício financeiro de 2.021, exceto despesas com pessoal, encargos sociais, amortização e juros de dívidas 
contratadas, precatórios e com requisitórios de pequeno valor, nos limites expressos no Anexo II deste Decreto.

Art. 7º. O empenho da despesa será realizado nos termos do disposto na Lei Federal 4.320/64, respeitando-se 
um terço da cota estipulada para cada Diretoria por quadrimestre.

Parágrafo Único. Eventuais antecipações ou remanejamentos de cotas entre diretorias e de valores quadrimes-
trais deverão ser autorizados previamente pela Diretoria do Departamento e Planejamento e Apoio Administrativo.

Art. 8º. Com vistas à manutenção do equilíbrio fiscal, o Departamento Municipal de Planejamento e Apoio 
Administrativo analisará, diariamente, o comportamento da realização de receitas e da execução das despesas e com 
base nos resultados projetados procederá o empenhamento da despesa, promovendo, por meio de ato próprio do 
Poder Executivo, a limitação de empenho referida no art. 6º deste decreto, se for o caso.

Art. 9º. A realização de qualquer despesa iniciar-se-á exclusivamente pelo responsável de cada departamen-
to, com a apresentação de sua motivação, indicação de recursos orçamentários ou ficha de orçamento, mediante 
autorização do ordenador de despesa, por meio de comunicação específica e expressa e/ou requisição de compras 
ou contratação a ser encaminhada ao Diretor do Departamento Municipal de Planejamento e Apoio Administrativo.

Art. 10. Cabe ao Serviço Contábil aferir seu enquadramento orçamentário e o saldo orçamentário disponível 
na ficha de orçamento, submetendo as informações ao Diretor do Departamento Municipal de Planejamento e Apoio 
Administrativo, para análise e aprovação do prosseguimento da despesa, nos termos do artigo 2º.

Art. 11. As novas contratações para a execução de obras, prestação de serviços e, quando couber, de compras, 
referidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, serão objeto de reserva de recursos orçamentários antece-
dendo a realização do processo licitatório quando cabível, no valor total da despesa estimada para o exercício.

Art. 12. É vedada a realização de despesas sem prévio empenho, nos termos do art. 60, da Lei nº 4.320, de 17 
de março de 1964, ficando o responsável pela despesa incumbido de quitá-la às próprias expensas, além de sofrer a 
perda do cargo.

Art. 13 A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, decorrente do efetivo 
cumprimento de suas obrigações, seja pela entrega do material, pela prestação do serviço, pela execução da obra ou 
pelo implemento da condição contratual, observado o disposto no art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 14. Cabe aos ordenadores gerir as despesas de sua competência mantendo a respectiva execução contratu-
al em patamares que não superem a conta financeira estipulada para liquidação da despesa, de modo a não executar 
despesa que não possa ser liquidada integralmente em cada competência.

Art. 15. Compete ao Diretor do Departamento Municipal de Planejamento e Apoio Administrativo em conjunto 
com o Chefe de Gabinete a liberação de cotas orçamentárias e financeiras superiores às estipuladas nos Anexos II e 
III deste decreto, e à diretora do Departamento de Finanças o controle das liberações e a atualização das projeções de 
encerramento do exercício com os reflexos do aumento do montante de despesa comprometida.

Art. 16. A liquidação da despesa deverá ser realizada por autoridade ou agente investido desta competência, 
por meio do atestado de forma expressa, na medição e/ou no documento fiscal de obra, de aquisição de materiais ou 
prestação de serviços, apresentado pelo fornecedor.

Parágrafo Único. O pagamento da despesa deverá ser autorizado pelo respectivo Diretor do Departamento ao 
Serviço Contábil, juntamente com o documento fiscal respectivo devidamente atestado, com antecedência mínima de 
dez dias do vencimento.

Art. 17. A abertura de créditos adicionais será realizada nos termos da legislação pertinente, atendido o limite 
definido na lei municipal 3.685, de 09 de novembro de 2020 – Lei Orçamentária Anual, pelo Setor de Contabilidade.

Art. 18. Durante a execução orçamentária deverão ser observados os critérios e as disposições previstas quan-
to à limitação de empenho e à realização de despesas, com vistas ao cumprimento do art. 9º, da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000 e da Lei Municipal nº. 3.665 de 27 de  julho de 2020 - Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Parágrafo único- Havendo o restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dota-
ções, cujos empenhos foram limitados, dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.

Art. 19. A autoridade ou o agente que der causa à realização de despesa sem prévio empenho ou em desacordo 
com as disposições contidas neste Decreto, além de arcar pessoalmente com o dispêndio, será responsabilizado nos 
termos da lei, mediante apuração de responsabilidade funcional.

Art. 20. As situações excepcionais, não contempladas pelo presente decreto, serão tratadas e deliberadas pelo 
Diretor do Departamento Municipal de Planejamento e Apoio Administrativo.

Art. 21. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 04 de janeiro de 2.021

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta Secretaria. 

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETARIA-GERAL DO GABINETE

RESPONSÁVEL PELA ORDENAÇÃO DE 
EMPENHO DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DAS UNIDADES

CHEFE DE GABINETE
02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

02.02 SERV. GERAIS E JUNTA ALIST. MILITAR

DIRETOR DO DEPARTAMENTO 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E APOIO 
ADMINISTRATIVO

02.03 PESSOAL E SERVIÇOS GERAIS

02.04 SETOR DE MATERIAL E TELEFONIA

02.05 SETOR DE CPD

02.07 CONTABILIDADE, TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL 
DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 02.19 COMUTRAN

DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL 
DE OBRAS, VIAÇÃO E PLANEJAMENTO

02.18 CHEFIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

02.25 SERM

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS

02.06 GARAGEM / OFICINA E ABASTECIMENTO

02.20 VIAS PÚBLICAS

02.21 LIMPEZA PÚBLICA

DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL 
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

02.22 SERVIÇO FUNERÁRIO, PRAÇAS E JARDINS

02.23 SANEAMENTO GERAL

02.24 AGRICULTURA

DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL 
DE CULTURA 02.14 PROMOÇÃO CULTURAL

DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL 
DE DESPORTO E TURISMO 02.15 DESPORTO E TURISMO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL 
DE PROMOÇÃO SOCIAL 02.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

F.M.A.S.

DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO

02.08 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

02.09 EDUCAÇAO INFANTIL

02.10 ENSINO FUNDAMENTAL

02.11 ENSINO MÉDIO

02.12 ENSINO SUPERIOR

02.13 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL 
DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA 02.16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

ANEXO I

ANEXO II

COTAS ORÇAMENTÁRIAS

Diretoria Cota Anual 2020 Cota Quadrimestral

Agricultura         302.000          100.667 
Assistência Social      1.386.900          462.300 

Chefia de Obras      1.593.500          531.167 

Chefia do Executivo         392.200          130.733 

Cultura         535.300          178.433 

D.S.M.      3.526.500       1.175.500 

Educação      3.127.800       1.042.600 

Esportes         305.500          101.833 

Planejamento      4.434.600       1.478.200 

Saúde      9.455.600       3.151.867 
Trânsito                100                   33 

Totais   25.060.000      8.353.333 

Obs.: Recursos do Tesouro Municipal sem Pessoal, Dívidas e Precatórios.
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COMUNICADO – COLETA DE ORÇAMENTOS

A Presidência da Câmara Municipal de Casa Branca co-
munica que estará recebendo, até 15 de fevereiro de 2021, 
ORÇAMENTO de empresas e firmas individuais interessadas 
na prestação do(s) seguinte(s) serviço(s):

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA REFORMAS, 
ADAPTAÇÕES E AMPLIAÇÕES DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO 
MUNICIPAL.

Para maiores informações, enviar solicitação pelo 
e-mail: camara@camaracasabranca.sp.gov.br

Casa Branca, 25 de janeiro de 2021.

VEREADOR MARCELO GALANTE LOPES DA CUNHA
Presidente

COMUNICADO – COLETA DE ORÇAMENTOS

A Presidência da Câmara Municipal de Casa Branca co-
munica que estará recebendo, até 15 de fevereiro de 2021, 
ORÇAMENTO de empresas e firmas individuais interessadas 
na prestação do(s) seguinte(s) serviço(s):

ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA REFORMA DO REGI-
MENTO INTERNO E DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE 
CASA BRANCA.

Para maiores informações, enviar solicitação pelo 
e-mail: camara@camaracasabranca.sp.gov.br

Casa Branca, 25 de janeiro de 2021.

VEREADOR MARCELO GALANTE LOPES DA CUNHA
Presidente

PORTARIA Nº 02
de 5 de janeiro de 2021

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR RESPONSÁVEL 
PELO CONTROLE INTERNO.

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 se-
guinte Portaria:

COMUNICADO – COLETA DE ORÇAMENTOS

A Presidência da Câmara Municipal de Casa Branca co-
munica que estará recebendo, até 15 de fevereiro de 2021, 
ORÇAMENTO de empresas e firmas individuais interessadas 
na prestação do(s) seguinte(s) serviço(s):

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RE-
ALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE 
VAGAS NO QUADRO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL.

Para maiores informações, enviar solicitação pelo 
e-mail: camara@camaracasabranca.sp.gov.br

Casa Branca, 25 de janeiro de 2021.

VEREADOR MARCELO GALANTE LOPES DA CUNHA
Presidente

Art. 1º. Fica designado o servidor SÉRGIO ARGEU SCA-
CABARROZZI, RG 11.707.000-2, para responder pelo Contro-
le Interno da Câmara Municipal de Casa Branca.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

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.
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