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Casa Branca, 19 de janeiro de 2018 EDIÇÃO 33/2018

Leilão beneficente a favor da Santa Casa acontece
neste domingo, dia 21

Prefeitura Municipal e Santa
Casa de Casa de Casa Branca são
as responsáveis pela mobilização

em prol das obras da Unidade
Hospitalar. Doações podem ser

feitas até sábado
Acontece neste domingo, dia 21 de janeiro, a

partir das 12h, o leilão de gados e bens a favor da
Santa Casa de Misericórdia de Casa Branca. O lei-
lão vai acontecer na Estância Casa Branca Leilões,
localizada na Rodovia SP 340, em frente ao Hotel
Coesa. O objetivo do leilão beneficente é arrecadar
fundos para terminar as obras da reforma do Cen-
tro Cirúrgico da unidade de saúde.

Para ajudar nos custos da obra um grupo de
produtores rurais, comerciantes, membros da co-
munidade, Prefeitura Municipal e Santa Casa re-
solveram organizar um leilão para arrecadar fun-
dos para concluir a obra, que vai trazer inúmeros
benefícios para a população.

Entre os itens que serão leiloados estão alguns
gados, eletrodomésticos e diversos itens.

As doações de gados e bens podem ser feitas
até sábado e os que quiserem contribuir devem
entrar em contato pelo telefone (19) 3671-9100.

O leilão terá ainda feijoada completa gratuita
(somente a bebida será cobrada a parte), show ser-
tanejo da cantora Kathy Oliveira e apresentação
do DJ Tiaguinho. Leilão vai arrecadar fundos para a Santa Casa

O município de Casa Branca foi in-
cluído no Mapa do Turismo Brasilei-
ro, dentro da Rota Mogiana Paulista.
No total, 432 municípios de 51 Regi-
ões Turísticas integram o mapa elabo-
rado pelo Ministério do Turismo.

 Para fazer parte desse mapa a
cidade tem que ter um órgão respon-
sável pela pasta de turismo, compro-
var a existência de dotação para o tu-
rismo na lei orçamentária anual vigen-
te e apresentar termo de compromis-
so assinado pelo prefeito ou dirigen-
te responsável pela pasta de turismo.
Além dos critérios estabelecidos pelo
governo Federal, os estados possuem
autonomia para adotar critérios adi-

Casa Branca passa a integrar o Mapa do Turismo Brasileiro
cionais para a composição das suas re-
giões, como por exemplo, exigir que
o município possua um Conselho
Municipal de Turismo ativo.

Casa Branca foi enquadrada na
categoria D, na rota turística Mogia-
na Paulista, que inclui os municípios
de Águas da Prata, Divinolândia, Es-
pírito Santo do Pinhal, São João da
Boa Vista, São Sebastião da Grama e
Vargem Grande do Sul, possuindo
um papel importante no fluxo turís-
tico regional.

O município, que em 2013 rece-
beu o título de Capital Estadual da
Jabuticaba, tem a fruta como um dos
principais atrativos turísticos. Diver-

sas ações já são desenvolvidas para
promover o turismo na cidade, entre
elas o Festival Gastronômico da Jabu-
ticaba e o Jabuticaba Rodeo Festival,
que atraiu turistas de toda a região
e movimentou a economia da cidade.

De acordo com o Ministério do
Turismo, o mapa é um instrumento
muito importante para gestão, estru-
turação e promoção dos destinos. Por
isso, o órgão trabalha para que o
mapa esteja sempre atualizado, ga-
rantindo que os municípios que quei-
ram desenvolver o turismo como uma
atividade econômica tenham priori-
dade dentro das políticas e ações do
Ministério. Novo portal da cidade
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Processo nº 03/2018. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE PARA PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO
EM VIAS PÚBLICAS. A entrega de envelopes dos envelopes n°
01 (Habilitação), e n° 02 (Proposta de Preço) será no dia 16 de
fevereiro de 2018, até às 08:50 horas, os quais deverão ser
entregues nos Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal,
Praça Barão de Mogi Guaçu, nº 51 - Esquina com a Rua Altino
Arantes. Abertura: A abertura dos envelopes ocorrerá no
mesmo dia indicado às 09 horas. Local Praça Barão de Mogi
Guaçu, nº 51 - Esquina com a Rua Altino Arantes, Setor de
Licitações. Retirada do Edital pelo e-mail:
licitacao@casabranca.sp.gov.br ou na Praça Barão de Mogi
Guaçu, nº 51 - Esquina com a Rua Altino Arantes, Setor de
Licitação. Esclarecimento Fone (19) 3671-9748.

Casa Branca, 15.01.2018

Marco César de Paiva Aga
PREFEITO MUNICIPAL

 P O R T A R I A  Nº.  6.238

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,

           RESOLVE nomear a Comissão Especial a qual tem
por finalidade acompanhar e assessorar o Leilão Beneficen-
te em Prol da Santa Casa de Misericórdia de Casa Branca, os
membros abaixo relacionados: -

JOSÉ ROBERTO JACOBINI - RG no. 12.109.097
Membro da Comissão Especial
Função: Auxiliar e Assessorar o Leilão

LUÍS ROBERTO TREVISAN RG 2.184.739-7
Membro da Comissão Especial
Função: Auxiliar e Assessorar o Leilão

TIAGO DENTALI RG no. 35.018.627-3
Membro da Comissão Especial
Função: Auxiliar e Assessorar o Leilão

GIULIANO MARCUS GIACON RG no. 20.079.504
Membro da Comissão Especial
Função: Auxiliar e Assessorar o Leilão

FABIANA MENDES CHAGAS RG 23.790.667-3
Membro da Comissão Especial
Função: Auxiliar e Assessorar o Leilão

RILDO PIRES ARANTES RG 28.358.118-9
Membro da Comissão Especial
Função: Auxiliar e Assessorar o Leilão

JAIR STRAZZA –RG 74.6550-1
Membro da Comissão Especial
Função: Auxiliar e Assessorar o Leilão

Registre     -     se         e         Publique     -     se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 11 de janeiro de 2018.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

 P O R T A R I A   Nº.  6.236

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.

Considerando o advento da Lei Federal nº 13.019 de 31
de julho de 2.014, que estabelece o regime jurídico parcerias
entre a Administração Pública e as Organizações da Socieda-
de Civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução
de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a
execução de atividades ou de projetos previamente estabele-
cidos em planos de trabalho inseridos em termos e colabora-
ção, em termos de fomento ou em acordos de cooperação,
define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e
de cooperação com organizações da sociedade civil;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Comissão de Seleção destinada a pro-
cessar e julgar o Chamamento Público no. 03/2017, como segue:

- CLAUDIO MANOEL AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR  RG no. 34.933.944-2
- IVANILDE MOREIRA - RG No. 16.385.544-4
- Padre CARLOS ALOÍSIO MARQUES DA SILVA- RG No. 34.934.399-8
- SÉRGIO LUIZ DE OLIVEIRA - RG No. 44.607.430-5
- ANTONIO LEANDRO TOR - OAB/SP NO. 280.992
- ANDRESSA DANIELA R. GREGÓRIO, RG nº 29.890.820-7

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua pu-
blicação.

Registre      -      se      e      Publique      -      se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 03 de janeiro de 2018.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº. 2.498 de 17 de janeiro de 2018

O Prefeito do Município de CASA BRANCA, Estado de São
Paulo, no uso e gozo de suas prerrogativas legais, em confor-
midade com o que lhe faculta o artigo 81, VIII da Lei Orgânica
do Município de Casa Branca, SP, e

D E C R E T A: -
Art. 1º. Fica estabelecido o Índice de 2,0669% (dois inteiros

e seiscentos e sessenta e nove milésimos por cento) de reajuste
nos Débitos Inscritos na Dívida Ativa, Impostos, Taxas, Tarifas,
V.R.M., e Outras Contribuições de acordo com o Índice apurado
pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) do IBGE (Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística), para o exercício de
2018.

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

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 17 de janeiro de 2018.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta
Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL
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CONVOCAÇÃO

A  PREFEITURA MUNICIPAL Casa Branca, São Paulo, convoca a
todos os seus servidores a participarem do processo para eleição dos
representantes dos servidores na  Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes – CIPA, conforme determina a Norma Regulamentado-
ra NR- 5 (Portaria n.º 3.214 e alterações). 

DA INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS
A  inscrição  será aberta e livre a todos os servidores de carrei-

ra e poderá ser feita no período de 31/01 à 16/02/2018,  no Setor
Pessoal, na Sede Administrativa da Prefeitura (Praça Barão de Mogi
Guaçu, nº 51, esquina com Rua Altino Arantes) e no DSM, na Sede
Operacional da Prefeitura (Avenida da Saudade, nº 265, Nazaré)
no horário das 08 às 11 horas e das 13 às 15 horas.  

A ELEIÇÃO OCORRERÁ:
Dia/horário: dias 26 e 27 de fevereiro de 2018, no período das 

08 às 11 horas e das 13 às 16 horas. E no dia 28 de fevereiro de 2018,
no período das  08 às 11 horas. (ou atendido a participação da maioria
dos empregados “5.40.f, da NR5” e/ou esgotado o número previsto
de votantes).

Local: na Sede Administrativa da Prefeitura, no Setor Pessoal
da Prefeitura, e haverá urnas volantes, percorrendo os Distritos
de Lagoa Branca, Venda Branca, nas Escolas Municipais e demais
Setores.

A eleição será realizada em voto secreto, onde serão eleitos os
representantes dos Servidores sendo:  

-  02  (dois)  representantes para a condição “EFETIVO”, e
- 02 (dois)  representantes para a condição de “SUPLENTE”.
Os quais integraram a Comissão Interna de Prevenção de Aci-

dentes – CIPA gestão 2018/2019.

Casa Branca, 17 de janeiro de 2018.

Antonio Eduardo M. Nogueira
Chefe de Gabinete

Secretaria Geral/Departamento de Obras

DECRETO Nº 2.496 de 08 de janeiro de 2018.

“Dispõe sobre criação do Comitê da Cidade Resiliente e dá
outras providências.”

O Prefeito Municipal de Casa Branca-SP, no uso de suas atribui-
ções legais e,

CONSIDERANDO que uma cidade resiliente é aquela que tem
capacidade de resistir, absorver e recuperar-se de forma eficiente
dos efeitos de um desastre e de maneira organizada prevenir que
vidas e bens sejam perdidos;

CONSIDERANDO que o Município de Casa Branca aderiu à cam-
panha mundial “Construindo Cidades Resilientes” do Escritório das
Nações Unidas para Redução de Risco de Desastres (UNISDR);

CONSIDERANDO a necessidade de abordar de forma sistêmica
as ações prospectivas sobre os riscos de desastres ainda não existen-
tes, as ações reativas sobre os riscos existentes e a elaboração e exe-
cução de um Plano Local de Resiliência;

CONSIDERANDO a necessidade de abordar de forma sistêmica
as ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recupera-
ção referentes aos riscos e desastres no município de Casa Branca-
SP;

CONSIDERANDO as recomendações da 3º Conferência Mundi-
al da Organização das Nações Unidas - ONU sobre a Redução do
Risco de Desastres (WCDRR), denominado Marco de Sendai, que
estabelece metas a serem cumpridas de 2015- 2030;

CONSIDERANDO a necessidade de aumentar o grau de consci-
ência e compromisso em torno das práticas estabelecidas na Plata-
forma Global para a Redução do Risco de Desastres - Sendai, Objeti-
vos do Desenvolvimento Sustentável, Conferência das Partes da
CMNUCC - Acordo de Paris, Habitat III e a Cúpula Humanitária para
a resiliência a desastres,

DECRETA.
Art. 1º. - Fica criado o Comitê da Cidade Resiliente - CCR, vin-

culado à Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, instância cole-
giada de deliberação e coordenação da Campanha Mundial Cons-
truindo Cidades Resilientes da Organização das Nações Unidas - ONU,
no município de Casa Branca-SP.

Art. 2º. - Cabe ao Comitê da Cidade Resiliente - CCR promover
a intersetorialidade, propiciando ações integradas para implemen-
tação do Marco de Sendai e elaboração do Plano Local de Resiliência.

Art. 3º. - O funcionamento do Comitê da Cidade Resiliente - CCR
será norteado pelas ações de gestão de riscos de desastres de forma

sistemática, priorizando estratégias, programas e projetos de maior
relevância a redução de risco de desastres.

Parágrafo Único. A Coordenação do Comitê da Cidade Resilien-
te - CCR será da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, vinculada
diretamente ao Gabinete do Prefeito.

Art. 4º. - O Comitê da Cidade Resiliente - CCR será composto por
um representante titular e um suplente dos seguintes órgãos e
entidades municipais:

I - Departamento Municipal de Assistência e Promoção Social;
II - Departamento Municipal de Obras e Planejamento Urba-

no;
III - Departamento Municipal de Saúde e Medicina Preventiva;
IV - Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;
V - Departamento Municipal de Educação
VI - Departamento Municipal de Esportes
VIII - Departamento Municipal de Água e Esgoto, Manutenção

e Saneamento
Art. 5º. - Havendo a necessidade de participação de outros ór-

gãos e entidades públicas e privadas, assim como de representan-
tes da comunidade no desenvolvimento dos trabalhos, estes pode-
rão ser convidados para compor o Comitê da Cidade Resiliente-CCR.

Art.6º. - Compete ao Comitê da Cidade Resiliente - CCR;
I - Promover a implementação do Marco de Sendai para a

Redução de Risco de Desastres 2015-2030, a nível local;
II - Apresentar o Relatório de Auto avaliação da Campanha

Mundial “Construindo Cidades Resilientes”, conforme as diretrizes
estabelecidas pelo Escritório das Nações Unidas para Redução de
Riscos de Desastres - UNISDR;

III - Discutir conjuntamente os problemas, o intercâmbio de
informações, a definição de prioridades de ação e a articulação dos
programas de redução de desastres no âmbito municipal;

IV - Elaborar o Plano Local de Resiliência, conforme as diretri-
zes estabelecidas pelo Escritório das Nações Unidas para Redução
de Riscos de Desastres - UNISDR.

Art. 7º. - As funções dos membros do Comitê da Cidade Resili-
ente - CCR não serão remuneradas a qualquer título sendo conside-
radas de relevante interesse público.

Art. 8º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
MANDO, portanto, a todos a quem o cumprimento deste Decre-

to pertencer, que o cumpram e o façam cumprir, tão integralmente
como nele se declara.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 08 de janeiro de 2018.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta
Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

Secretaria Geral / 2017

Autoria do Vereador José Cláudio Martins dos Reis (Jacaré)

LEI Nº 3.480 de 13 de dezembro de 2017.
AUTORIZA O CHEFE DO EXECUTIVO A CONCEDER AJUDA

DE CUSTO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE CASA BRANCA.
A Câmara Municipal de Casa Branca aprova e o Prefeito Mu-

nicipal sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Prefeito Municipal autorizado a conceder ajuda

de custo aos estudantes universitários que façam cursos em ou-
tros municípios, de acordo com o artigo 217 da Lei Orgânica do
Município e seu parágrafo único.

Art. 2°. Essa concessão deverá constar na Previsão Orçamen-
tária municipal e autorizada pela Câmara Municipal.

Art. 3°. O aluno interessado no benefício deverá manifestar-
se através de documentação que comprove que está estudando
para que faça jus ao benefício desta lei.

Art. 4°. Fica o Prefeito Municipal autorizado a conceder a aju-
da de custo a estudantes e estagiários desde que haja verba dis-
ponível para custear os pedidos.

Art. 5°. O salário familiar do aluno beneficiado por esta lei não
poderá ultrapassar a soma de 2 (dois) salários mínimos.

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições contrárias.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 13 de dezembro de 2017.
MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA

PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

Secretaria Geral/Departamento de Educação

DECRETO Nº 2.497 de 08 de janeiro de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASA BRANCA – SP, NO USO E
GOZO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, QUE LHE SÃO CONFE-
RIDAS POR LEI, NOS TERMOS DO ART. 81, VIII DA LEI ORGÂNI-
CA DO MUNICÍPIO.

CONSIDERANDO a Lei de Diretrizes e Base da Educação
Nacional – LDBEN 9394 de 20 de dezembro de 1996;

CONSIDERANDO o Parecer CEE 539/2017 que aprova a
celebração de convênio entre o Estado de São Paulo, por meio
da Secretaria de Estado da Educação e o Município de Casa
Branca, na implantação do Programa de Ação de Parceria Esta-
do/Município para o Atendimento do Ensino Fundamental;

CONSIDERANDO o Convênio, Programa de Ação de Parce-
ria Estado/Município para o Atendimento do Ensino Fundamen-

tal e a necessidade de incorporar as unidades escolares conveni-
adas ao Sistema Municipal de Ensino de Casa Branca;

CONSIDERANDO a Lei Municipal Nº 3.298 de 17 de dezem-
bro de 2015 que dispõe sobre o Sistema Municipal de Educação.

 RESOLVE:
Art.1º As unidades escolares objeto do Convênio, Progra-

ma de Ação de Parceria Estado/Município para o Atendimento
do Ensino Fundamental passam a denominar-se

 I- EMEB Prof. Acácio dos Santos Pelegrini
 II- EMEB Prof. Carlos Correa Mascaro
 III- EMEB Lauro de Araújo
 IV- EMEB Dr. Rubião Júnior

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Casa Branca de 08 de janeiro de 2018.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta
Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2018
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P O R T A R I A   Nº. 6.239

Dispõe sobre composição da Comissão Eleitoral para a eleição da Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes da Prefeitura Municipal de Casa Branca – CIPA.

O Sr. Marco César de Paiva Aga infra-assinado, Prefeito Municipal de
Casa Branca – SP, no uso de suas atribuições legais, e considerando os termos
do art. 163 da CLT e a Norma Regulamentada nº 5 do Ministério do Traba-
lho, com nova redação dada pela Portaria nº 33/83 da Secretaria de Seguran-
ça de Medicina do Trabalho.

Considerando, ainda, a Convocação, de 18 de janeiro de 2017, que con-
voca os servidores municipais para a eleição da CIPA a ser realizada no perí-
odo de 26 a 28 de fevereiro de 2018.

  RESOLVE:

Art. 1º - Designa os servidores abaixo relacionados,  para compor a
Comissão Eleitoral, que será responsável pela organização e acompanhamento
do processo eleitoral da CIPA da Prefeitura Municipal de Casa Branca - gestão
2018/2019:

Adna Santos Fortolan RG: 21.907.156
Benedita Ap. Gregório Assalim RG: 30.192.048-5
Ricardo Oliveira
José Donizete Alves dos Santos RG:  25.599.882
RG: 12.697.618
Carlos Gustavo Nichy da Silva RG: 818.010-ES

Art. 2º – O processo eleitoral ocorrerá por meio de voto secreto, cujas
orientações serão fornecidas por esta Comissão.

Art. 3º - O exercício do voto será possível somente por voto secreto, e
ocorrerá no período de 26 a 27 de fevereiro de 2018, no período das  08 às

11 horas e das 13 às 16 horas. E no dia 28 de fevereiro de 2018, no período das
08 às 11 horas.

LOCAL : na Sede Administrativa da Prefeitura, no Setor Pessoal da Prefei-
tura e  haverá urnas volantes, percorrendo os Distritos de Lagoa Branca, Venda
Branca, nas Escolas Municipais e demais Setores.

Art. 4º - A apuração dos votos será realizada pela Comissão Eleitoral  no dia
28/02/2018. A partir das 13 horas, Sala do Técnico em Segurança do Trabalho.
após o encerramento da votação, e deverá apresentar ao Departamento de Ad-
ministração e Gestão Pública, o relatório único devidamente assinado, com o
respectivo controle de participação na votação.

Art. 5o - Esta Portaria entrará em vigor nesta data.
Registre-se   e   Publique –se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 17 de Janeiro de 2018.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO   N°.   2.491 de   18 de   dezembro   de   2017.
 
Aprova o Manual Sobre Manuseio de Processos Administrativos.

 
MARCO CESAR DE PAIVA AGA, Prefeito Municipal de Casa Branca, SP,

no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, nos termos do Art. 81,
XV, da Lei Orgânica do Município e Artigo 37, Inciso IX da Constituição Fede-
ral, e

  CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar, no âmbito munici-
pal, todos os procedimentos relacionados ao manuseio do processo adminis-
trativo,

DECRETA:
 
Art. 1º Fica aprovado o Manual Sobre Manuseio de Processos Admi-

nistrativos, que faz parte integrante deste Decreto.
Parágrafo único. Referido manual deverá ser divulgado e aplicado em

todos os Departamentos.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga-

das as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 18 de dezembro de 2017.
 

MARCO CESAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta Secretaria.
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 APRESENTAÇÃO
 
Com o passar dos anos a Administração Municipal tem cada vez mais

a obrigação de rever conceitos e rotinas visando a agilização de procedimen-
tos administrativos, entre eles o processo administrativo.

É de vital importância que o trato com documentos públicos seja uni-
forme, devendo ser divulgado a todos os Departamentos a maneira correta
de manuseio e trâmite do processo administrativo.

A falta de uma orientação correta termina por resultar em vícios que se
perpetuam dificultando o aprendizado e travando o fluxo dos processos
administrativos.

O presente trabalho objetivo definir normas para autuação e tramita-
ção de processos em todos os Departamentos da Prefeitura do Município de
Casa Branca e outros setores que façam parte do Poder Executivo do Muni-
cípio, a fim de instruir os servidores, buscando o máximo de organização e
eficiência na tramitação e conclusão dos processos administrativos.

A responsabilidade pela organização e integridade dos documentos
que tramitam nos processos é de todos os servidores, que devem por eles
zelar, seguindo as instruções contidas no presente trabalho.

O manual foi elaborado em linguagem acessível, de modo que quem
consultá-lo terá respostas para o trato com os processos administrativos.

 
 
I - PROCESSO
1 - Processo é um conjunto de peças, pareceres, documentos e outros

atos ordenados que instruem e consubstanciam o pedido do requerente (que
podem ser os próprios Departamentos).

1.1 - O processo autuado é constituído por: - Capa; - Requerimento
inicial; - Documentação exigida pela legislação do assunto; - Instrução feita
pelo agente público, para embasamento a decisão; - Despacho da Autorida-
de competente; - Arquivamento junto ao Arquivo Público Municipal.

 
II - AUTUAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
2 - Autuar um processo nada mais é do que, mediante um requerimen-

to, dar-lhe uma capa e um número sequencial. Esta atribuição é exclusiva do
Setor de Protocolo da Prefeitura, salvo os procedimentos de infração de trân-
sito.

2.1 - O Protocolo recebe solicitação para autuação de processos:
a) mediante requerimento do interessado, seja pessoa física ou jurídi-

ca.
b) dos Departamentos Municipais mediante solicitação de abertura de

processo.
2.2 - O requerimento ao ser preenchido deve conter os seguintes da-

dos:
a) Pessoa Física, qualificando-se com: nome completo, estado civil, CPF,

RG, nome da mãe, endereço residencial completo, incluindo o CEP, telefone
e endereço eletrônico se houver.

b) Pessoa Jurídica, qualificando-se com: razão social, endereço comple-
to da sede, número da inscrição estadual, número da inscrição municipal,
número do CNPJ (juntando cópia), número do CCM, procuração (quando não
assinado pelo titular ou sócio da empresa), telefone e endereço eletrônico
(de todos os sócios) se houver.

2.3 - Todo requerimento deverá ser assinado pelo interessado ou repre-
sentante legal e deverá possuir a identificação e assinatura do servidor res-
ponsável pela realização do atendimento e recebimento da documentação.

2.4 - Recebida a documentação, é feito o registro das informações no
Sistema Protocolo, momento em que é emitido o cadastro do processo com
o respectivo número e o protocolo de encaminhamento.

2.5 - A autuação física do processo é feita pelo Protocolo, da seguinte
maneira:

2.5.1 - Primeiramente será feita análise dos documentos, para verifica-
ção se complementa assunto de processo já existente, para juntada ao mes-
mo. Não havendo processo existente os documentos serão colocados dentro
da capa de cartolina e presos por colchetes/bailarinas.

2.5.2 - O próximo passo é fazer o controle de paginação, que é a nume-
ração sequencial dos documentos recebidos pelo setor de autuação, conten-
do o número da folha e rubrica do responsável.

2.5.3 - Os processos NUNCA poderão ser autuados em Pastas AZ (que
não se destinam a este fim) devendo apenas ser autuados em capas própri-
as.

 
III - MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO
3 - Concluído o serviço de autuação, o processo é remetido ao Departa-

mento que deve apreciar o assunto em primeiro lugar. Inicia-se, assim, a
tramitação do processo pelas diversas Unidades Administrativas para os tra-
balhos de instrução.

3.1 - O encaminhamento do processo será feito obrigatoriamente atra-
vés da “CAPA DE REMESSA” ou na sua completa impossibilidade, deverá ser
utilizado o documento de remessa de processos preenchido manualmente,
ficando expressamente PROIBIDO o encaminhamento ou recebimento de
processo sem o respectivo documento de remessa em qualquer setor da Pre-
feitura.

3.2 - A “CAPA DE REMESSA” deverá ter identificação, nome e Setor, do
emitente e do receptor.

3.3 - A unidade que envia o processo continua responsável por ele até
que o Departamento destinatário acuse o recebimento no Sistema de Proto-
colo.

3.4 - Todos os servidores deverão zelar pela integridade física dos autos
dos processos, mesmo aqueles que são responsáveis apenas pelo seu trans-
porte. Portanto, nunca deixar os processos com folhas amassadas, transpor-
tá-los sob chuva sem devida proteção, não comer ou beber sobre os processos
evitando-se acidentes que podem danificar seu conteúdo, evitar grampear
folhas à contracapa dos autos para não danificá-la, enfim, os servidores deve-
rão estar conscientes de que um processo poderá tramitar por muitos anos,
portanto, necessária sua conservação, até porque, as seguidas trocas de ca-
pas dos processos geram ônus ao erário, que muitas vezes poderiam ser
evitados.

3.5 – O servidor que receber qualquer processo administrativo deverá
verificar se todas as suas folhas estão numeradas e identificadas, não rece-
bendo o processo caso não esteja adequado.

 
IV - JUNTADA DE FOLHAS E DOCUMENTOS
4 - Este é um serviço considerado como de maior dificuldade na trami-

tação de um processo. As juntadas, tanto de folhas, como de documentos,
nada possuem de complicado, bastando apenas saber definir claramente o
que é folha de informação e o que é documento dentro de um processo.

4.1 - Define-se como FOLHA DE INFORMAÇÃO, a folha impressa com
papel timbrado e cabeçalho, onde são transcritas as informações pertinentes
ao assunto tratado no processo, ou seja, o lugar onde se escreve no processo:
cotas, pareceres, encaminhamentos, etc, conforme. Anexo I.

4.1.1 - Não deve ser utilizado outro tipo de folha para informação prin-
cipalmente versos de listagem de computador, rascunhos, etc.

4.2 - A juntada de folha de informação, após a autuação, será feita pelo
servidor da unidade onde o processo se encontra sempre que houver neces-
sidade.

4.2.1 - A folha de informação deverá ser utilizada frente e verso, na sua
totalidade, evitando-se espaços em branco, margens grandes ou aposição de
carimbos desnecessários.

4.2.2 - Toda informação prestada por servidor deverá ser assinada e
carimbada.

4.2.3 - Muita atenção ao numerar a folha de informação que se está
juntando. Caso seja pulado um número ou repetido o mesmo número da
folha anterior, será alterada a sequência numérica do processo. Caso isto
ocorra, o servidor que percebeu o erro deverá certificar nos autos e renume-
rar as folhas.

4.2.4 – As folhas de informação e os documentos acrescidos por outros
Departamentos deverão ser numerados pelo servidor que os juntou e iden-
tificado com o nome legível.

4.3 - Define-se como DOCUMENTO, tudo que não é uma folha de infor-
mação, ou seja, qualquer tipo de papel ou objeto, necessário a instrução do
assunto tratado no processo (documentos em papel, fotos, CD, DVD, objetos,
etc).

4.3.1 - Os documentos servem para esclarecer ou comprovar determi-
nada informação.

4.3.2 - O documento entra no processo em quatro situações:
a) com o requerimento do interessado;
b) quando o processo for remetido ao Departamento solicitando a jun-

tada de um determinado documento;
c) dentro da rotina de trabalho, o Departamento verifica a necessidade

de juntar documentos, para comprovar, ilustrar ou melhorar a informação.
d) Através dos documentos, que as emissões, são de competência dos

Departamentos (certidões, alvarás, entre outros).
4.3.3 – A juntada de documentos e folhas, durante a tramitação, deve-

rá ser através do Termo de Juntada, conforme Anexo II, que antecede a colo-
cação dos documentos, deve ter seus espaços em branco inutilizados.

4.3.4 - É proibido assinar por outra pessoa ou fazer assinaturas diferen-
tes numa mesma juntada.

4.4 - É vedado qualquer tipo de cota em verso de documentos, ou
mesmo na sua frente. As informações, despachos, pareceres, etc., são feitos
sempre em folha de informação, que deve ser totalmente aproveitada, fren-
te e verso, para diminuir o número de folhas no processo.

4.4.1 - Quando o documento for tão pequeno que não permita fixação,
deverá ser colado em folha formato A-4.

4.4.2 - Se no verso do documento houver informação ou carimbo, este
deverá ser colado por uma das bordas de modo a permitir sua leitura (não
utilizar grampos).

4.4.3 - Para juntada de documentos os mesmos deverão ser apresenta-
dos na íntegra.

 
V - DESENTRANHAMENTO DE FOLHAS E DOCUMENTOS
5 - Desentranhamento nada mais é que a retirada de documentos ou

folhas de informação do processo por motivo devidamente justificado, com
a devida autorização do Diretor do Departamento, que o processo se encon-
trar. Deverá ocorrer, por exemplo, quando se verificar que os documentos
eventualmente juntados, em verdade referem-se a outros processos, ou quan-
do houver a necessidade de retirada de documentos originais dos autos do
processo.

5.1 - O desentranhamento de documentos e/ou folhas será feito:
a) no próprio Departamento onde o processo se encontre;
b) no Protocolo, quando o processo estiver no Arquivo Público Munici-

pal.
5.2 - No lugar da folha desentranhada deve ser colocada uma cópia

reprográfica, do documento extraído.
5.3 - O desentranhamento deverá ser registrado no processo por meio

de Termo, colocado na sequência natural de folhas, conforme Anexo III.
5.4 - Quando o documento for entregue ao interessado deve ser regis-

trado no processo o recebimento do mesmo, através de assinatura, RG nome
e endereço completo. Isto é necessário, pois em certos casos, os interessados
alegam o não recebimento do documento.

VI - COTAS E DESPACHOS
6.1 - As cotas de andamento, quando feitas à mão, devem sempre ser

exaradas em folha de informação, no último espaço em branco do processo,
desde que haja espaço suficiente para tanto, de forma a ocupar sequencial-
mente o anverso e o verso de cada folha.

6.2 - Toda cota que venha ocupar mais de uma folha, deverá ser feita
preferencialmente de forma digitada, deixando-se as cotas à mão apenas
para despachos de mero expediente.

6.3 - Nos versos em que conste carimbo “EM BRANCO” ou risco à caneta
em toda a folha, não poderão ser exarados qualquer parecer, cota, certidão
ou termo de juntada.

6.4 - Todos os pareceres, cotas, certidões ou termos devem ser datados
e assinados com identificação do servidor responsável por meio do carimbo
ou nome legível e cargo logo abaixo à assinatura.

6.5 - Nunca exarar despachos ou cotas no verso de Termos de Contrato,
Termos Aditivos, despachos de autorização dos Srs. Secretários, Diretores ou
do Exmo. Sr. Prefeito, ou outros documentos oficiais, visando evitar a rasuras
ou afins nestes documentos.

 
VII - PAGINAÇÃO IRREGULAR
7 - Verificado o erro de paginação, o número correto deve ser colocado

ao lado e, devidamente identificado o servidor que efetuar a correção.
7.1 - É proibido a numeração repetida de folhas ou diferenciação por

meio de letras ou quaisquer outros artifícios. Quando, por erro ou omissão,
se verificar a necessidade de correção de numeração de qualquer folha, inu-
tilizar-se-á a anterior, apondo um “X” sobre o carimbo, renumerando as fo-
lhas/peças seguintes, sem rasuras.

7.2 - Ao receber um processo, o Departamento deve conferir a sequên-
cia numérica da paginação. Se houver falta de folha ou irregularidade, o
processo deve ser devolvido para o Departamento de origem para correção
ou justificativa.

VIII - TROCA DE CAPA
8 - Quando um processo apresentar a sua capa danificada, dificultando

o seu manuseio pelo Departamento, esta deve ser trocada.
8.1 - A troca de capa de processo é feita sempre pelo Protocolo.
8.2 - A troca de capa de um processo consiste em:
 
a) retirar as folhas da capa danificada;
b) colocar as folhas na capa nova;
c) emitir nova etiqueta;
d) colar o cadastro novo na capa nova;
e) registrar o fato na sequência natural de folhas através do Termo de

Troca de Capa.
 
  IX - ARQUIVAMENTO DE PROCESSO
9 - O arquivamento do processo será sempre realizado pelo Protocolo.
9.1 - Arquivo Corrente
9.1.1 - O arquivo corrente, também conhecido como arquivo setorial, é

o conjunto de documentos em curso ou que, mesmo sem movimentação,
constituam objeto de consulta frequente.

9.1.2 - O controle geral, o armazenamento, o ordenamento e a conser-
vação dos Arquivos Correntes são de responsabilidade do Setor de Protocolo.

9.1.3 - No momento do arquivamento, deverá ser verificado se existe,
junto ao processo concluído, algum processo apensado. Caso positivo, deverá
ser realizada a desapensação e adotados os seguintes procedimentos:

a) caso o processo desapensado já se encontre concluído, deverá ser
devolvido a sua unidade de arquivamento (Arquivo Permanente/ Arquivo
Intermediário/Arquivo Corrente);

b) caso o processo não tenha sido concluído, volta a sua tramitação
normal.

9.1.4 - Os Arquivos Correntes devem manter rigoroso controle sobre a
saída e entrada de processos arquivados no sistema.

9.2 - Arquivo Intermediário
9.2.1 - É o conjunto de documentos que, não sendo de uso corrente nos

órgãos produtores, por razões de interesse administrativo, aguardam a sua
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eliminação ou recolhimento para guarda permanente.
9.3 - Arquivo Permanente
9.3.1 - É o conjunto de documentos preservados em caráter definitivo

por força das informações nele contidas; apresentam valor informativo, pro-
batório ou histórico cultural, para a eficácia da ação administrativa como
prova, garantia de direitos ou fonte de pesquisa, e está sob a responsabili-
dade do Arquivo Público Municipal.

9.3.2 - A Tabela de Temporalidade é que determinará o prazo de arqui-
vamento Permanente dos processos, bem como a destinação que este terá a
seguir.

9.3.3 - O processo destinado ao Arquivo Público Municipal deverá ser
enviado ao Protocolo, com a solicitação especifica de remessa para o Arquivo
Público Municipal, devidamente justificada, datada, assinada e carimbada
pelo servidor responsável pela remessa do mesmo ao arquivo, conforme Anexo
IV.

9.3.4 - Não encaminhar o processo com estas providências, implicará na
sua devolução imediata para o Departamento que solicitou o arquivamento.

9.3.5 - Após as verificações o Protocolo emitirá o carimbo “ARQUIVE-SE”
e encaminhará o processo ao Arquivo Público Municipal.

 
X - PROCESSO ENCERRADO
10 - O processo é considerado encerrado a partir do momento em que

é registrada a sua entrada no Arquivo Público Municipal. O processo tem o
seu encaminhamento conferido e recebe na última folha o Termo de Encer-
ramento de Processo.

XI - REATIVAÇÃO DE PROCESSO
11 - Reativar um processo encerrado significa voltar ao sistema ativo,

ou seja, poder receber informações novamente.
11.1 - Se houver necessidade de algum Departamento consultar um

processo encerrado, deverá fazer a solicitação ao Protocolo que providenciará
junto ao Arquivo Público Municipal o desarquivamento do mesmo.

11.2 - O Protocolo ao receber o processo do Arquivo Público Municipal,
deverá certificar qual o Departamento que solicitou o desarquivamento e
fazer a remessa do mesmo.

XII - JUNTADA DE PROCESSOS
12.1 - É a união de um processo/protocolo a outro, com o qual tenha

relação ou dependência. A juntada de um processo a outro processo pode se
dar por anexação/incorporação ou Apensação.

 
12.2 - Juntada por Apensação
12.2.1 - União provisória de dois ou mais processos para estudo, infor-

mações e decisões visando a uniformidade de tratamento em matérias se-
melhantes, com o mesmo interessado ou não.

12.2.2 - Os processos apensados continuarão a ter existência própria e
decisões distintas, mantendo sua numeração original. Registrar a ação no
Sistema de Protocolo. O despacho deve ser dado em cada processo. Deverão
estar presos por barbante, colchetes ou lacre plástico.

12.2.3 - A juntada deverá ser feita pelo devido de Termo de Apensa-
mento, conforme modelo Anexo V, devendo ser autorizado pelo Ilmo. Dire-
tor do Departamento

12.3 - Juntada por Anexação/Incorporação
12.3.1 - É a juntada definitiva de um processo a outro, passando ambos

a constituírem um só documento, obedecendo sequencialmente a numera-
ção do processo mais antigo/principal.

12.3.2 - Deve-se anotar na capa do processo principal a numeração dos
processos anexados/incorporados. Registrar a anexação/incorporação no Sis-
tema de Protocolo e lavrar no processo o Termo de Juntada por Anexação/
Incorporação, conforme Anexo VI, na última folha do processo mais antigo.

12.4 - Desapensação
12.4.1 - É a separação física dos processos, depois de apensados, quando

sua finalidade for atingida.
12.4.2 - A Desapensação, quando for conveniente, deve ocorrer antes

do arquivamento.
12.4.3 - Os processos devem ser separados e registrados no Setor de

Protocolo, em seguida encaminhados para arquivamento, contendo no des-
pacho o termo “ARQUIVE-SE”, assinatura do responsável pelo último Setor
que utilizou o processo e sanou a questão.

XIII - FORMAÇÃO DE VOLUMES DE PROCESSO
13 - Sempre que o processo atingir a quantidade de 200 folhas, o De-

partamento que detém o processo, deverá encaminhá-lo ao Setor de Proto-
colo, para encerramento do volume, conforme Anexo VII e para abertura de
um novo volume, conforme Anexo VIII, objetivando um melhor manuseio
do mesmo, no tratamento do assunto. Admite-se uma margem de 10, ou
seja, 20 folhas, para mais ou para menos, visando evitar que um documento
uno composto de mais de uma folha se divida em volumes diversos do pro-
cesso.

13.1 - A formação de volumes de processo será sempre realizada pelo
Protocolo.

13.2 - Não sendo necessária a tramitação do primeiro volume este de-
verá permanecer sob a responsabilidade do Setor de Protocolo.

 
XIV - VISTAS EM PROCESSOS E CÓPIAS
14 - Vista em processo significa o munícipe sentir necessidade de con-

sultar o processo referente a um assunto de seu interesse.
14.1. - A vista de processo em andamento, dar-se-á no Departamento

que detenha o processo, sempre acompanhada de servidor e mediante cer-
tidão nos autos (devidamente datada, assinada e carimbada) de que o mes-
mo foi consultado, informando nome, RG e CPF.

14.2 - O consulente também deverá assinar o processo, informando
que realizou a consulta ao processo.

14.3 - Caso o requerente queira cópias do processo, deverá efetuar a
solicitação junto ao Setor de Protocolo que enviará o pedido para ao Protocolo
para juntada do pedido ao processo correspondente e posterior remessa ao
Departamento de origem para manifestação quanto ao pedido formulado.
Caso não seja o requerente nos autos, deverá justificar o interesse no pedido.

14.4 - Posteriormente o Departamento enviará o processo para o Setor
de Protocolo que entrará em contato com o requerente para levar mídia de
CD, DVD ou PEN DRIVE, para que o Setor de Protocolo realize a cópia digi-
talizada do processo, sem custo para o cidadão, agendando de dia e horário
para retirada da referida mídia.

14.5 - Após a entrega das cópias, o requerente certificará nos autos que
recebeu as cópias solicitadas e o processo retornará ao setor de origem.

14.6 - É vedada a vista de processo fora da repartição municipal, por
interessado, procurador ou representante legal.

14.7 - São competentes para autorizar vista em processo, os Diretores

de Departamento onde se encontra o processo ou autoridade de nível hie-
rárquico igual ou superior.

 
XV - EXTRAVIO
15 - Ao notar que um processo que consta no Departamento, não se

encontra lá fisicamente, esta deve iniciar buscas físicas imediatamente.
15.1 - Estas buscas devem ser feitas em todos os locais possíveis (dentro

de gavetas, dentro do caixão de gavetas, no armário, em cima do armário,
etc.)

15.2 - Não localizado o processo, o Departamento deve solicitar, através
de ofício, busca nos diversos Departamentos, com prazo para resposta.

15.3 - Não sendo localizado o processo após a realização da busca, o
Departamento responsável pelo processo deverá indicar 03 (três) servidores
para integrar a Comissão de Busca e solicitar sua nomeação para o Exmo. Sr.
Prefeito Municipal.

15.4 - De posse da portaria de nomeação, os membros da Comissão
deverão se dirigir a todos os Departamentos, onde farão pessoalmente a
busca ao processo extraviado.

15.5 - Após todas as tentativas anteriores e não sendo localizado o pro-
cesso, o Departamento responsável pelo mesmo (aquele onde constou o úl-
timo andamento) deverá providenciar Boletim de Ocorrência de extravio de
processo administrativo e solicitar a instauração de Sindicância para apura-
ção de responsabilidades e quando possível, providenciar a restauração dos
autos.

 
XVI - DISPOSIÇÕES FINAIS
As orientações trazidas pelo presente trabalho deverão ser seguidas

por todos os servidores, as quais certamente trarão maior agilidade e efici-
ência ao serviço público prestado.

Prefeitura do Município de Casa Branca, em 18 de dezembro de 2017.
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Conselheiros Tutelares de Casa
Branca passam por capacitação

O Conselho Tutelar de Casa Branca recebeu, entre os dias
8 e 11 de janeiro, um curso de formação e capacitação para
auxiliar nas ações conselheiras os direitos da criança e do
adolescente. O curso de formação intitulado “O Conselho
Tutelar e seu atendimento – uma contribuição em constru-
ção” foi idealizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – CMDCA, sob a coordenação da
Casa dos Conselhos Municipais, subordinada ao gabinete do
prefeito.

O objetivo desta capacitação foi contribuir com os Con-
selhos Tutelares no que se refere aos procedimentos no aten-
dimento direto às crianças e adolescentes que tenham os seus
direitos ameaçados e/ou violados.  Os formadores apresen-
taram de forma sistematizada as etapas do atendimento, com
alguns comentários sobre os cuidados que estão inerentes
ao desenvolvimento da função de cada Conselheiro Tutelar.

A coordenação executiva da Casa dos Conselhos de Casa
Branca destacou que com a formação continuada dos mem-
bros do Conselho Tutelar é possível avançar na garantia dos
direitos da criança e do adolescente, criando um padrão de

atendimento humanizado e sistematizado que garanta as
ações do colegiado.

Segundo a Administração Municipal de Casa Branca, a
formação das mais diversas equipes de trabalho é uma das
prioridades da atual gestão que tem por objetivo aperfeiço-
ar o atendimento à população e garantir os direitos de cada
cidadão casabranquense.

O QUE É O CONSELHO TUTELAR?
O Conselho Tutelar é um órgão permanente, autônomo

e não-jurisdicional (que não integra o Judiciário) que zela pelo
cumprimento e efetivação dos direitos da criança e do ado-
lescente em um município. É constituído por cinco mem-
bros escolhidos pelos cidadãos de cada cidade, para um
mandato de três anos, admitida uma recondução.

A principal função do Conselho Tutelar é a garantia dos
direitos das crianças e adolescentes estabelecidos no ECA
(Estatuto da Criança e do Adolescente), e não é um órgão de
atendimento direto, como um abrigo. Suas atribuições es-
tão definidas no artigo 136 do ECA.

A partir de fevereiro o município de Casa Branca deve
passar a contar com o programa “Internet para Todos” do
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunica-
ções. O lançamento do programa aconteceu no último dia
12 de janeiro, na cidade de Leme e contou com a partici-
pação da Administração Municipal de Casa Branca.

O programa é uma política de telecomunicações para
ampliar o acesso à banda larga por meio de fibra óptica e
rádio. A ideia é que a internet via satélite complemente as
tecnologias disponíveis para levar conectividade às áre-
as remotas. Segundo o secretário de Telecomunicações do
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunica-
ções, 21,6% dos acessos à internet são feitos por meio da
banda larga fixa, enquanto 78% são por banda móvel.
Apenas 0,2% dos acessos são por satélite.

A conexão do programa Internet para Todos será feita
por meio do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comu-
nicações Estratégicas (SGDC), em órbita desde maio do
ano passado, e pelo programa Governo Eletrônico – Ser-
viço de Atendimento ao Cidadão (Gesac), que oferece gra-
tuitamente conectividade de banda larga, por via terres-
tre e satelital, a telecentros, escolas, hospitais e postos
de saúde, aldeias indígenas, postos de fronteira e quilom-
bos.

Conselheiros passaram por capacitação

Programa
Internet para
Todos chega a
Casa Branca

Casa Branca busca trazer internet gratuita para todos


