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No último final de semana aconteceu  a campanha “Conexão Solidária”, de iniciativa 
do grupo EPTV e realização da Prefeitura, na Praça da Matriz.

Através de um sistema de drive-thru, rápido e seguro, a equipe do Fundo Social de So-
lidariedade e voluntários do Capítulo União, Esperança e Luz - Ordem DeMolay de Casa 
Branca receberam doações de alimentos não perecíveis, roupas em bom estado e materiais 
de limpeza e higiene pessoal. 

As doações serão feitas para as pessoas em vulnerabilidade econômica e social devido à 
pandemia do coronavírus.

Faça a sua parte. Ajude quem mais precisa

Campanha “Conexão
Solidária” recebe

doações em Casa Branca Em tempos de 
coronavírus, não 

podemos esquecer 
de um outro inimigo: 

o mosquito Aedes 
aegypti, transmissor 

da dengue. 

Elimine criadouros, 
olhe o seu quintal. 
80% dos focos de 
dengue estão nas 

residências. 

Faça a sua parte!

Dengue 
mata! 
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A campanha de vacinação contra a gripe também 
se estendeu até o dia 6 de junho.

HORÁRIO
Das 8h às 17h

LOCAIS
• Centro de Saúde (Praça do Rosário)
• PSF Andorinhas
• Unidade de Saúde de Lagoa Branca
• Unidade de Saúde de Venda Branca

Com a ajuda de todos nós comprando no comércio de nossa cidade, principal-
mente nos pequenos negócios do nosso bairro. Os negócios locais são o combustível 
de toda a economia, e promover esse tipo de consumo gera ganhos para toda a 
cidade, pois ajuda a estabelecer um comércio mais justo, desde o pequeno agricul-
tor até o restaurante da esquina, criando mais empregos e melhor distribuição de 
renda. 

Portanto, em tempos de crise de Covid-19, queremos ressaltar a importância do 
consumo consciente, valorizando empreendedores e apoiando pequenos negócios 
durante esta temporada de isolamento.

É preciso criar uma verdadeira rede de apoio ao comércio de nossa cidade, para 
que possam se fortalecer neste momento. Vamos continuar a comprar no comércio 
de nossa cidade e do nosso bairro, estimulando a economia, e juntos enfrentar a 
crise do coronavírus.

Você sabe como a 
economia vai sobreviver 

ao Coronavírus? 

Funcionários que trabalham nos 
pedágios podem se vacinar contra gripe

Atenção! 
#JuntosSomosMaisFortes   #FiquemosTodosVivos
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Campanha tem o objetivo de au-
xiliar pessoas que enfrentam dificul-
dades durante período de enfrenta-
mento do coronavírus

A Polícia Militar (PM) de Casa 
Branca entregou mais 20 cestas bá-
sicas a famílias carentes, no último 
final de semana. A entrega desta vez 
aconteceu em diversos bairros da ci-
dade, tais como Andorinhas, Parque 
São Paulo, Jardim Boa Esperança (Vila 
Diniz), Desterro, Jardim Bela Vista e 
Nosso Teto.

A ação faz parte da campanha da 
Polícia Militar de Casa Branca que 
tem como objetivo promover ação 
humanitária. Os materiais são rece-
bidos através de doações. A Polícia 
Rodoviária também colaborou com 
mantimentos.

A solidariedade enche os corações 
casa-branquenses!

Policia Militar ajuda mais famílias 
carentes de Casa Branca 
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Distribuição Gratuita

DEFESA CIVIL/SECRETRIA GERAL

DECRETO Nº 2.678 de   23  de abril de  2020.

Regulamenta o Artigo 10 da Lei n° 3.087 de 27 de Junho 
de 2011, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Proteção e De-
fesa Civil - FUNMPDEC do município de Casa Branca-SP e dá 
outras providências.

 O Prefeito Municipal de Casa Branca-SP, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 81, inc. VIII, da Lei 
Orgânica do Município;

 DECRETA:

 Art. 1º O presente Decreto institui normas de operacio-
nalização e atribuições do Conselho Gestor do Fundo Municipal 
de Proteção e Defesa Civil- FUNMPDEC do Município de Casa 
Branca, sediado neste município, com a finalidade de captar, 
controlar e aplicar recursos financeiros, de modo a propiciar a 
estrutura física e operacional da Defesa Civil  e garantir a exe-
cução de ações de prevenção e preparação em áreas de risco de 
desastres, de resposta e de recuperação em áreas atingidas por 
desastres.

 Art. 2º Constituem recursos do FUNMPDEC:
 I - as dotações orçamentárias consignadas anualmente 

no Orçamento Geral do Município e os créditos adicionais que 
lhe forem atribuídos;

 II - os recursos transferidos da União, Estado ou Mu-
nicípio;

 III - os auxílios, dotações, subvenções e contribuições 
de entidades públicas ou privadas, nacional ou estrangeiras, 
destinadas as ações de prevenção, mitigação, preparação, res-
posta e recuperação;

 IV - os recursos provenientes de doações e contribui-
ções de pessoas físicas e jurídicas;

 V - os saldos apurados no exercício anterior;
 VI - o produto de alienação de materiais ou equipa-

mentos inservíveis, doados à COMPDEC ou adquiridos com re-
cursos provenientes deste Fundo;

 VII - a remuneração decorrente de aplicação no merca-
do financeiro;

 VIII - os saldos dos créditos extraordinários e especiais, 
abertos para atendimento de situação anormal caracterizada 
como situação de emergência ou estado de calamidade pública;

 IX - emendas parlamentares;
 X - outros recursos que legalmente lhe forem atri-

buídos.
 § 1° O saldo positivo do FUNMPDEC, apurado em ba-

lanço, em cada exercício financeiro, será transferido para o 
exercício seguinte, a crédito do mesmo Fundo.

 § 2° Os recursos do FUNMPDEC serão movimentados 
em conta corrente específica aberta junto a Caixa Econômica 
Federal ou Banco do Brasil, sediado no Município.

 
 Art. 3º O FUNMPDEC será implementado em 2020 e 
suas dotações orçamentárias consignadas anualmente no or-
çamento geral do Município.

 
 Art. 4º Compete ao Conselho Gestor do FUNMPDEC:

  I – Autorizar a compra de equipamentos, unifor-
mes e EPIs, assim como móveis e utensílios necessários 
para compor a estrutura física da Defesa Civil, objetivando 
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a prestação de serviços de melhor qualidade à população;    
 II - aplicar e desenvolver a política de prevenção, prepa-
ração, resposta e recuperação, no Município de Casa Branca-SP;

 III - aprovar planos de aplicação dos recursos do FUNM-
PDEC, em consonância com os interesses da coletividade, na 
forma prevista em Lei e neste Decreto;

 IV - prestar contas da aplicação dos recursos do FUNM-
PDEC, nos prazos e na forma da Legislação vigente;

 V - elaborar e submeter à aprovação do Diretor do De-
partamento Municipal de Finanças, a proposta orçamentária 
do FUNMPDEC e a sua programação financeira;

 VI - coordenar, orientar e controlar a execução orça-
mentária do Fundo;

 VII - organizar e manter atualizada coletâneas de Leis, 
Decretos e outros documentos do interesse do Fundo;

 VIII - desenvolver outras atividades relacionadas com a 
administração financeira do Fundo;

 IX - Resolver os casos omissos no presente regula-
mento.

 
 Art. 5º O Conselho Gestor reunir-se-á, bimestralmente 
ou a qualquer tempo tantas vezes quantas necessárias, quando 
convocado pelo Presidente do Fundo.

 § 1º A convocação deverá sempre ser feita por escrito.
 

 § 2º O Conselho Gestor deliberará por maioria abso-
luta, mediante resoluções transcritas em Atas das respectivas 
reuniões.

 Art. 6º Ao Presidente do Conselho Gestor compete:
 

 I - presidir as reuniões do Conselho;
 II - fixar o calendário anual de reuniões e convocar os 

membros do Conselho;
 III - autorizar despesas e prestar contas da aplicação 

dos recursos do Fundo;
 IV - representar o FUNMDEC em todos os atos jurídicos 

em que o mesmo for parte interessada.
 

 Art. 7º Ao Vice-Presidente compete:
 

 I - substituir o Presidente nas reuniões 
por ocasião de sua ausência ou impedimento; 
 II - assessorar o Presidente em matérias de sua especia-
lidade;

 III - elaborar e executar os planos de aplicação do 
FUNMPDEC, aprovados pelo Conselho Gestor;

 IV - prestar mensalmente as contas relativas às receitas 
e despesas do FUNMPDEC na forma da legislação vigente;

 V - manter sob sua guarda, todos os documentos das 
receitas e despesas do Fundo.

 
 Art. 8º Aos demais membros do Conselho, compete:

 
 I - participar das reuniões do Conselho, mediante con-
vocação;

 II - discutir matéria atinente as ações de Proteção e 
Defesa Civil do Município de Casa Branca-SP. 

 
 Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

 
Prefeitura Municipal de Casa Branca. 23 de abril de 2020.

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

DEFESA CIVIL/SECRETARIA GERAL

PORTARIA Nº. 6.670

O SR. MARCO CESAR DE PAIVA AGA PREFEITO MUNI-
CIPAL DE CASA BRANCA, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO E 
GOZO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ART. 81, 
ITEM V. VII DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, 

NOMEIA, é dá posse aos membros que constituirão o 
Conselho Gestor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa 
Civil - FUNMPDEC do Município de Casa Branca, com a fina-
lidade de captar, controlar e aplicar recursos financeiros, de 
modo a propiciar a estrutura física e operacional da Defesa 
Civil e garantir a execução de ações de prevenção e prepara-
ção em áreas de risco de desastres, de resposta e de recupe-
ração em áreas atingidas por desastres.

Presidente:
José Menezello Neto 
Dir. do Dep. Obras e Presidente da CMDC

Vice Presidente:
Edson Luis Florêncio
Diretor da Divisão de Obras Públicas/Coordenador 
da Defesa Civil

Membros: 
  Eliana Cerqueira da Silva
- Dir. do Departamento de Finanças –

Luis  Ricardo Ferreira Filippine
- Dir. do Departamento de Desenvolvimento

Marcos Aparecido Pereira 
- Dir. do Departamento de Administração e 
Gestão Pública - 

Registre – se e Publique – se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 29 de Abril de 2020.

Marco Cesar de Paiva Aga
- Prefeito Municipal -
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Secretaria Geral

DECRETO Nº  2.677 DE 23  DE ABRIL DE 2020

Dispõe sobre o uso de máscaras de proteção facial pela po-
pulação do Município de Casa Branca como meio complementar de 
prevenção ao coronavírus.

MARCO CESAR DE PAIVA AGA, Prefeito do Município de Casa 
Branca, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, em con-
formidade com o artigo 81 da Lei Orgânica do Município.

 Considerando a Declaração de Emergência em Saúde 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 fevereiro de 
2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Na-
cional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo corona-
vírus (2019-nCoV);

 Considerando a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 
2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do dis-
posto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de im-
portância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19);

Considerando a decretação do estado de emergência instituída 
por meio do Decreto Municipal nº 2.666/2020:

DECRETA

Art. 1º. Todas as pessoas  que circularem nas áreas públicas 
de uso comum do povo e  nos prédios públicos do perímetro urbano 
do Município de Casa Branca deverão, obrigatoriamente, utilizar, du-
rante toda sua permanência, máscara facial individual para preven-
ção ao COVID-19 (Coronavírus),  pelo período que estiver vigente no 
Município o estado emergência, declarado pelo Decreto Municipal nº 
2.666/2020.

Art. 2º. Os estabelecimentos comerciais caracterizados como 
de atividades essenciais pelo Decreto Estadual nº 64.881/2020, os ór-
gãos públicos municipais e estaduais, bem como as empresas Conces-
sionárias dos serviços públicos do Município de Casa Branca deverão 
garantir que seus funcionários utilizem, durante o período do traba-
lho, a máscara facial individual de que trata o artigo 1º deste Decreto.

Parágrafo único - Os estabelecimentos e as empresas Conces-
sionárias dos serviços públicos, descritos no caput deste artigo, so-
mente poderão atender os passageiros/clientes que estiverem utili-
zando a mascará facial individual. 

Art. 3º - As pessoas, os estabelecimentos, públicos ou privados 
e as empresas Concessionárias dos serviços públicos que descumpri-
rem as determinações deste Decreto ficarão sujeitos às penalidades 
disposta nos artigos 110 e seguintes, do Título IV, da Lei nº 10.083, de 
23 de setembro de 1998 e no que couber, o art. 112, incisos I, III, IX e 
XI desta mesma Lei. 

Art. 4º.– Fica delegado o Poder de Fiscalização ao Setor de Fis-
calização, à Vigilância Sanitária do Município de Casa Branca, sem obs-
tar as funções da Policia Militar e Civil 

Art. 5º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Casa Branca. 23 de abril de 2020.

MARCO CESAR DE PAIVA AGA
Prefeito do Município de Casa Branca

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

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
Secretária Geral

MUNICÍPIO DE CASA BRANCA
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO/SECRETARIA GERAL

DECRETO No. 2.679 de 29 de abril de 2020.

“Dispõe sobre o Programa Casa Escola como ferra-
menta pedagógica, destinada a fomentar ações curriculares 
com o objetivo de compensar a carga horária letiva no âm-
bito das Unidades Escolares da Rede Municipal de Educação, 
decorrentes da situação de emergência de saúde pública de 
que trata a Lei nº 13.979, de 6 de março de 2020. ” 

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, Prefeito Municipal de 
Casa Branca, Estado de São Paulo, no uso e gozo das atribui-
ções legais, que lhe são conferidas pelo art. 81, VIII da Lei 
Orgânica do Município, e; 

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 feve-
reiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);

Considerando a edição da Lei nº 13.979, de 6 de feverei-
ro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacio-
nal decorrente do coronavírus (COVID-19);

Considerando a decretação do estado de emergência de 
saúde pública, instituída por meio do Decreto nº 2.666/2020;

Considerando a Medida Provisória nº 934, de 1º de 
abril de 2020, que estabelece normas excepcionais sobre 
o ano letivo da educação básica e do ensino superior de-
correntes das medidas para enfrentamento da situação de 
emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 
6 (seis) de fevereiro de 2020;

Considerando a Resolução CNE/CEB 002/2017, que 
institui a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), definin-
do o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens es-
senciais como direito de todas as crianças, jovens e adultos 
no âmbito da Educação Básica e a necessidade de sua imple-
mentação pelos sistemas de ensino das diferentes instâncias 
federativas e pelas instituições e/ou redes escolares;

Considerando a necessidade de implementar estraté-
gias que minimizem o prejuízo ao cumprimento do Calen-
dário Escolar. 

DECRETA:

Art. 1º - Fica determinada a implementação do Progra-
ma Casa Escola, no âmbito do serviço público municipal de 
educação, com objetivo de fomentar ações para compensa-
ção da carga horária letiva mínima de 800 horas, no âmbito 
das Unidades Escolares da Rede Municipal de Educação para 
o ano de 2020.

Art. 2º - Constituem os objetivos do Programa Casa 
Escola:

I – A adoção de providências que minimizem as per-
das dos alunos com a suspensão de atividades nos prédios 
escolares;

II – O asseguramento de que as metas educacionais de 
ensino e aprendizagem, previstas nos planos de cada escola 
da rede pública municipal, para cada uma das séries (anos, 

etapas ou ciclos), sejam alcançadas até o final do ano letivo;
III – A observância do calendário escolar adequado às 

peculiaridades locais, inclusive climáticas, econômicas e de 
saúde, sem prejuízo da quantidade mínima de horas letivas 
(oitocentas horas) prevista na Lei 9.394/1996 (Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação);

IV – O cômputo das atividades programadas fora da 
escola nas 800 (oitocentas) horas de atividade escolar obri-
gatória, desde que atendam às normas vigentes sobre dia 
letivo e atividades escolares (Indicação CEE 185/2019);

V – A utilização, para a programação da atividade 
escolar obrigatória, todos os recursos disponíveis, desde 
orientações impressas com textos, estudo dirigido e avalia-
ções enviadas aos alunos/família, bem como outros meios 
remotos diversos;

VI – A observância das especificidades, possibilidades 
e necessidades das crianças matriculadas na Educação In-
fantil, primeira etapa da Educação Básica, em seus proces-
sos de desenvolvimento e aprendizagem;

VII – A possibilidade de utilização de eventual período 
de atividades de reposição para:

a) atividades/reuniões com profissionais e com as fa-
mílias/ responsáveis;

b) atendimento aos bebês e às crianças, com vivências 
e experiências que garantam os direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento previstos no currículo.

VIII – A utilização dos recursos oferecidos pelas Tecno-
logias de Informação e Comunicação para alunos do ensino 
fundamental, considerando como modalidade semipresen-
cial quaisquer atividades didáticas, módulos ou unidades de 
ensino centrados na auto-aprendizagem e com a mediação 
de recursos didáticos organizados em diferentes suportes de 
informação que utilizem tecnologias de informação e comu-
nicação remota.

Art. 3º - Durante o período de suspensão das ativi-
dades escolares presenciais, em decorrência do estado de 
emergência em saúde pública (COVID-19), no Ensino Funda-
mental poderão ser trabalhados componentes curriculares 
na modalidade semipresencial.

§ 1º - As atividades semipresenciais deverão ser regis-
tradas e eventualmente comprovadas perante as autorida-
des competentes e farão parte do total das 800 (oitocentas) 
horas de atividade escolar obrigatória.

§ 2º - O registro das atividades realizadas pelos edu-
candos, serão validadas pelo (a) professor (a) através de re-
latórios minuciosos quando do retorno das atividades esco-
lares presenciais, encaminhados a direção da escola, para 
providências.

Art. 4º - O Departamento Municipal de Educação de-
verá expedir resoluções, para regulamentar a implantação e 
execução do Programa Casa Escola, em consonância com as 
disposições deste Decreto.

Art. 5º - O Programa Casa Escola deverá ser mantido 
pela Administração Pública Municipal, enquanto perdura-
rem as medidas de suspensão das atividades escolares pre-
senciais, em decorrência do COVID-19, ressalvadas disposi-
ções em contrários que forem, eventual e posteriormente, 
editadas.

Art. 6º - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 29 de   abril  de 2020.

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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