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Está programado para o o pró-
ximo dia 8 de janeiro o primeiro Bair-
ros em Ordem de 2018 e o beneficia-
do com os serviços de manutenção e
limpeza será o Distrito de Lagoa
Branca.

As equipes de serviço municipal
e pavimentação estarão executando
troca de lâmpadas, pinturas de gui-
as e sarjetas, sinalização de trânsito,
Operação Tapa-Buraco, cata-treco,
limpeza de praças e podas de árvore
de toda a localidade. Haverá também

Prefeitura retoma dia 8 o
programa Bairros em Ordem
no Distrito de Lagoa Branca

campanhas de conscientização sobre
a coleta seletiva de lixo, educação
ambiental e de combate a dengue.

A Prefeitura informou que devido
ao período de chuvas, o andamento das
intervenções poderá ser mais lento que
o feito nos bairros já entregues.

O programa Bairros em Ordem
é uma importante ação do atual Go-
verno Municipal e foi criado para
atender a demanda de serviços e in-
fraestrutura em toda a área urbana
do município. Implantando no início

de 2017, o programa já atendeu 13
bairros. Depois de Lagoa Branca, o
programa Bairros em Ordem deve-
rá contemplar o Distrito de Venda
Branca.

Segundo a Administração Muni-
cipal, com o programa é possível cri-
ar um diagnóstico bairro a bairro
acerca das necessidades específicas
de cada localidade, proporcionando
uma ação mais objetiva, ouvindo a
população e conhecendo os proble-
mas de perto.

Casa Branca receberá verba para ajudar na
manutenção das estradas rurais

A Prefeitura Municipal de Casa Branca re-
cebeu uma ótima notícia no último dia 26 de
dezembro: por meio de uma emenda parla-
mentar a Secretaria Estadual de Agricultura
irá destinar este ano uma verba no valor de
R$ 100 mil, que será utilizada na aquisição de
novas máquinas para manutenção das estra-
das rurais do município.

Segundo a Administração Municipal, o di-
nheiro será utilizado para adquirir um novo
trator para auxiliar pequenos produtores na
conservação das estradas rurais, facilitando o
escoamento da produção e contribuindo para
o fortalecimento da economia dessas proprie-
dades, além de ajudar os pequenos produto-
res no preparo do solo e plantio.

Estrada Municipal do Rio Lambari é uma
das estradas rurais da cidade
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Distribuição Gratuita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2017
PROCESSO nº 139/2017

Objeto: Credenciamento de instituições financeiras de
qualquer natureza, autorizadas a funcionar pela Instituição
Financeira Central do Brasil, para prestação de serviços de
recebimento, sem exclusividade, de arrecadação de tributos
e demais receitas municipais (exceto multa de trânsito), efe-
tuadas por meio de documento de arrecadação próprio emi-
tido pela Prefeitura Municipal de Casa Branca, em padrão
Febraban, por intermédio de suas agências bancárias, cor-
respondentes bancários, caixas eletrônicos, "internet
banking" e "phone banking" e afins, com prestação de contas
por meio magnético dos valores arrecadados.-O Credencia-
mento deverá ser

realizado de segunda a sexta feira das 08:30h às 16:00
h, até às 08:50 horas do dia 30/01/2018 na Praça Barão de
Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua Altino Arantes, Setor de
Protocolo. A análise dos documentos ocorrerá às 09 hs do dia
30/01/2018 na 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, 29.12.2017

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 85/2017
PROCESSO nº 144/2017

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECI-
MENTO DE COMPUTADORES

PARA UTILIZAÇÃO NA UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ES-
TADO DE SÃO PAULO, NO MUNICÍPIO DE CASA BRANCA.-
Entrega de Envelopes Nº 01 e

Nº 02 até às 08:50 horas do dia 16/01/2018. Local Praça
Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua Altino Arantes,
Setor de Protocolo.

Abertura: A abertura dos envelopes ocorrerá no mesmo
dia indicado às 09hs. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 -
Esquina com Rua Altino Arantes, 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, 02.01.2018

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal
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P O R T A R I A   Nº 6.234

O Prefeito Municipal de Casa Branca (SP), Marco Cesar de
Paiva Aga, no uso e gozo de suas atribuições legais, que lhe
são conferidas por lei, nos termos do art. 81, XV, da Lei Orgâ-
nica do Município e o Artigo 37, inciso IX da Constituição Fede-
ral, de acordo com o inciso IV do Artigo 2º, e com fulcro no
Artigo 17º da Lei Complementar nº 3.440 de 14 de novembro
de 2017;

R E S O L V E

Art. 1º . Nomear e dar posse aos membros da 1ª Junta
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI criada pelo
Decreto Nº 2.494 de 29 dezembro de 2017, conforme a seguinte
disposição:

I - Um (01) Presidente e seu respectivo suplente:

Presidente: BRUNO MAROTTI GIROLDO, portador do RG
nº 34.564.659-9 SSP/SP e inscrito na OAB sob o nº 327.495/SP;

Suplente: SÉRGIO LUIZ PORFÍRIO, portador do RG nº
15.131.653-3 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 024.850.508-48.

II - um (01) Representante da Entidade Representativa
dos Condutores de Veículos e seu respectivo suplente:

Titular: PEDRO JOSÉ DE ANDRADE ORFEI, portador do
RG nº 48.221.818-6 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº
418.357.218-50;

Suplente: CLOVIS PINA BARÃO, portador do RG nº
61.356.63 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 695.481.298-68;

III - Um (01) Representante do Órgão Executivo Munici-
pal de Trânsito e seu respectivo suplente:

Titular: SILVANA FERNANDES, portadora do RG nº
26.818.016-7 e inscrita no CPF sob o nº 277.402.788-82.

Suplente: JOSÉ CARLOS PRADO, portador do RG nº
21.408.556 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 149.911.658-65.

R e g i s t r a – s e     e      P u b lic a – s e.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 02 de janeiro de 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA GERAL

DECRETO Nº. 2.494 de 29 DE dezembro de 2017.

Dispõe sobre a criação da 1ª Junta Administrativa de
Recursos de Infrações – JARI de Casa Branca/SP

O Prefeito Municipal de Casa Branca - SP, Marco Cesar de
Paiva Aga, no uso e gozo de suas atribuições legais, que lhe
são conferidas por lei, nos termos do art. 81, XV, da Lei Orgâ-
nica do Município e o Artigo 37, inciso IX da Constituição Fe-
deral;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 9.503, de
23/08/97, suas alterações posteriores e nas demais resoluções
do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN;

CONSIDERANDO o inciso IV do Artigo 2º, e com fulcro no
Artigo 17º da Lei Complementar nº 3.440 de 14 de novembro
de 2017;

D E C R E T A:

Art. 1º . Fica criada a 1ª Junta Administrativa de Re-
cursos de Infrações – JARI, prevista pelo artigo 17 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, que atuará junto ao Depar-
tamento Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobili-
dade – SEGTRAN, como órgão colegiado responsável pelo
julgamento dos recursos contra as penalidades aplicadas pela
autoridade municipal de trânsito.

Art. 2º A 1ª Junta Administrativa de Recursos de In-
frações – JARI será composta por 3 (três) membros titulares
e seus respectivo suplentes conforme disposto na Lei Com-
plementar nº 3.440/17;

§ 1º Os membros supracitados deverão ser nome-
ados por Portaria do Executivo em até 5 (cinco) dias após a
publicação deste decreto, para o mandato de 2 (dois) anos
permitida a recondução por igual período;

§ 2º Caberá aos membros nomeados para compor
1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI redi-
gir e encaminhar ao Executivo o regimento interno de funci-
onamento deste órgão.

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, este
Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 29 de dezembro de
2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETARIA GERAL

Secretaria Geral

DECRETO  N°.  2.495 de  03 de janeiro de 2018.

“Altera a letra “a” do Artigo 2º. do Decreto no. 2.455 de
30 de junho de 2017. ”

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, Prefeito Municipal de Casa
Branca, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que
lhe são conferidas pela Lei Orgânica;

DECRETA:

Art. 1º - Fica alterada a letra “a” do Artigo 2º. do Decreto
no. 2.455 de 30 de junho de 2017, que passa a ter a seguinte
redação:

   Art. 2º.  – Fica nomeada a Nova Junta Interventora, a
seguir descrita, cujos poderes são de gestão plena do nosocô-
mio, além daqueles que julgar pertinentes para a hígida ad-
ministração do mesmo, a saber:

a) Interventora Presidente: Fabiana Moreira Mendes
Chagas, RG no. 23.790.667, brasileira, casada, Diretora do De-
partamento Municipal de Saúde de Casa Branca.

Art. 2º. – Ficam mantidos todos os artigos e parágrafos
do Decreto no. 2.455 de 30 de junho de 2017, no que não co-
lidirem com o presente Decreto.

Art. 3°. – Revogadas as disposições em contrário, este
Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 03 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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O governador de São Paulo visitou na última
quarta-feira, 3 de janeiro, a região de São José do
Rio Pardo para dar início à modernização de 37,1
quilômetros da Rodovia Doutor José Vasconcelos
dos Reis/Prefeito Homero Correia Leite (SP 207).
Ele também assinou a autorização para as obras
de recuperação e melhorias da Rodovia Deputa-
do Eduardo Vicente Nasser (SP 350).

Na ocasião, a Prefeitura Municipal de Casa
Branca, através de sua assessoria de relações
institucionais, agradeceu a ampla atenção dis-
pensada ao município e solicitou a concessão de
duas verbas para infraestrutura urbana, sendo
uma no valor de R$1.350.000,00, que deverão
ser utilizados em obras de pavimentação, gale-
rias, guias, sarjetas, sinalização viária e acessi-

Prefeitura solicita verbas para infraestrutura ao
Governo do Estado

bilidade da rua Jorge Bonetti, no Bairro São João,
no trecho que liga o bairro ao Distrito Industrial
I e outra no valor de R$550.000,00, para utiliza-
ção em obras de pavimentação, sinalização viá-
ria e acessibilidade das ruas Família Stefanini e
Dr. Moacyr Troncoso Peres, nos trechos até a
praça do bairro Jardim Bela Vista.

Segundo a Prefeitura, tais obras são extre-
mamente necessárias e certamente irão trazer
mais qualidade de vida e segurança para os
munícipes que trafegam por essas vias diaria-
mente. As ruas Jorge Bonetti e Dr. Moacyr Tron-
coso Peres, por exemplo, nunca receberam ne-
nhuma obra de pavimentação e são importan-
tes trechos com um alto fluxo de automóveis e
pedestres, segundo informou o Poder Público.

Rua Jorge Bonetti, no Bairro São João

Rua Dr. Moacyr Troncoso Peres, no Jardim Bela Vista

Rua Família Stefanini, no Jardim Bela Vista
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Ação solidária a favor da Santa Casa segue mobilizada
em prol do leilão beneficente para a entidade

Em um movimento liderado pela Prefei-
tura Municipal e Santa Casa de Casa Branca,
um grupo de voluntários da sociedade civil
casabranquense resolveu se unir e ajudar a
solucionar a difícil situação que está passan-
do a entidade. Atualmente com 50 leitos, a
Santa Casa passa por momentos difíceis e a
colaboração dessas pessoas tem sido decisi-
va para sua recuperação. Em uma das recen-
tes ações promovidas, a Santa Casa recebeu
13 tvs de LCD que já estão instaladas nos
apartamentos. Além disso, a entidade rece-
beu doação de roupas de cama e uniformes
para os funcionários. O Jabuticaba Rodeo
Festival, que aconteceu em outubro, arreca-
dou para a Santa Casa cinco toneladas de
mantimentos.

Um grupo de produtores rurais, comer-
ciantes e membros da comunidade estão or-
ganizando um leilão de gado e bens, que de-
verá acontecer no próximo dia 21 de janeiro
e tem como objetivo ajudar a Santa Casa, que
já recebeu para o leilão um Fusca e uma Bra-
sília, além de uma camiseta da seleção brasi-
leira autografada pelo craque Neymar, que foi
doada pela Rádio Informativa FM em parce-
ria com o Dr. José Renato Furlanetto Roma-
no.

Toda essa mobilização despertou inte-
resse da TV Record, que esteve no hospital
no último dia 20 de dezembro com o progra-
ma Balanço Geral. A equipe de jornalismo
acompanhou a visita de produtores rurais,

comerciantes e membros da comunidade que
estiveram visitando a reforma do Centro Ci-
rúrgico e que estão organizando o leilão be-
neficente.

Reforma do Centro Cirúrgico - Em mar-
ço de 2017 o Centro Cirúrgico da Santa Casa
deixou de funcionar por medida administra-
tiva da nova gestão. A unidade não tinha al-
vará sanitário desde 2004. Segundo os espe-
cialistas da saúde o alvará não foi renovado
desde então em virtude da falta de condições

em que se encontrava o local, inclusive fora
das normas da Vigilância Sanitária, com ins-
trumentação enferrujada e alas com risco de
contaminação.

Atualmente, a unidade passa por refor-
mas para melhorar o atendimento de saúde
e o hospital realiza um investimento de R$
699.085,07 nas obras. Será uma unidade to-
talmente modernizada para atender de for-
ma adequada os usuários. O município con-
quistou R$ 550 mil através do Ministério da

Saúde para equipar o novo centro cirúrgico
da Santa Casa.

A união da comunidade para contribuir
com a finalização das obras ganhou a impren-
sa regional e a população passou a acreditar
e ver com os próprios olhos que uma nova
mudança acontece na Santa Casa. A nova ges-
tão administrativa traz até mesmo para os
funcionários e profissionais da saúde otimis-
mo em saber que o hospital segue um novo
rumo.

O Fundo Social de Solidariedade de Casa
Branca entregou kits enxoval para 34 gestan-
tes do município que participaram do curso
gratuito no Centro de Referência de Assistên-
cia Social (CRAS). O curso teve como objeti-
vo auxiliar as futuras mamães a confeccio-
narem as peças para o enxoval dos seus be-
bês.

Durante quatro meses, as participantes
tiveram orientações de uma equipe multidis-
ciplinar composta por médico, fisioterapeu-
ta, psicólogo, nutricionista, agente de saúde
e assistente social.

Kits enxoval são entregues para gestantes

Gestantes que receberam kit enxoval

Santa Casa terá leilão beneficente


