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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

DECRETO Nº 2. 721 DE 24 DE SETEMBRO DE 2.020

Dispõe sobre a suspensão das aulas presenciais das Redes Pública Municipal, Estadual e 
Privada de Ensino no ano letivo de 2020, em razão da pandemia do novo Coronavirus.

 
MARCO CESAR DE PAIVA AGA, Prefeito do Município de Casa Branca, usando das atri-

buições que lhe são conferidas por lei, em conformidade com o artigo 81 da Lei Orgânica do 
Município e,

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recupera-
ção, na forma do artigo 196 da Constituição da República;

CONSIDERANDO que em decorrência da decretação de pandemia do novo coronavírus 
por parte da Organização Mundial da Saúde (OMS) se faz necessário a adoção de medidas 
preventivas; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emer-
gência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infeção Huma-
na pelo novo coronavirus (2019-nCoV);

CONSIDERANDO a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorren-
te do coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

CONSIDERANDO que o novo coronavírus é uma doença viral, altamente contagiosa, 
que provoca inicialmente, sintomas de resfriado, podendo causar manifestações graves como 
síndrome respiratória aguda grave, levando os infectados a óbito; 

CONSIDERANDO o elevado número de servidores e alunos que fazem parte do grupo 
de risco; 

CONSIDERANDO a grande quantidade de alunos nos espaços físicos das instituições de 
ensino, tornando difícil as medidas de segurança e distanciamento social; 

CONSIDERANDO a reorganização do calendário escolar para o ano letivo de 2020 e a 
realização das aulas remotas, tendo em vista o novo cenário da pandemia do COVID-19; 

CONSIDERANDO o § 2º do artigo 23 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB) que dispõe que “o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclu-
sive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir 
o número de horas letivas previsto nesta Lei”;

CONSIDERANDO o que define as disposições transitórias do Decreto Estadual nº 
65.061/2020, bem como a deliberação havida pela Comunidade Escolar, no âmbito do Conse-
lho Municipal de Educação, do último dia 08 de setembro de 2020.

 D E C R E T A: 

Art. 1º - Ficam suspensas, no Município de Casa Branca, toda e qualquer atividade edu-
cacional de forma presencial nas Redes Municipal, Estadual e Privada de Ensino, até o final do 
ano letivo de 2020, respeitadas as disposições do Decreto Estadual nº 65.061/2020. 

Art. 2º - As unidades educacionais de que trata o artigo primeiro deste Decreto deverão 
manter as atividades virtuais e/ou impressa para os alunos, de forma a garantir o cumpri-
mento do currículo escolar.

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

Casa Branca, 24 de setembro de 2.020

______________________________________
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

EDITAL Nº 001/2020 – CHAMAMENTO PÚBLICO CADASTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO 
DE CASA BRANCA /SP

O Departamento Municipal de Cultura de Casa Branca, nos uso de suas atribuições le-
gais, informa, a quem possa interessar, em especial, às INSTITUIÇÕES, ENTIDADES, ARTISTAS, 
GRUPOS, AGENTES, PROMOTORES, PRODUTORES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E COLECIONA-
DORES que atuem nos segmentos de arte e cultura, que está aberta a plataforma para reali-
zação ou atualização do CADASTRO CULTURAL do Município de Casa Branca, nos termos exi-
gidos em legislação própria, neste Edital  e pela Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc).

DOS OBJETIVOS, ORIENTAÇÕES GERAIS E PRAZOS 

1.1 - As informações que compõe o CADASTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CASA 
BRANCA buscam conhecer e mapear instituições, entidades, espaços, atividades, festas e 
manifestações culturais, artistas, grupos, agentes, promotores, produtores e prestadores de 
serviços da área de cultura, a fim de compor diagnóstico base para a construção do Sistema 
Municipal de Indicadores Culturais.

1.2 - Podem se cadastrar as INSTITUIÇÕES, ENTIDADES, ARTISTAS, GRUPOS, AGENTES, 
PROMOTORES, PRODUTORES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E COLECIONADORES que atuem 
nos segmentos de arte e cultura com sede, se pessoa jurídica ou residentes, se pessoa física, 
no município de Casa Branca e que desenvolvam atividades nos segmentos de arte e cultura 
no próprio Município.

1.3 – O cadastro de que trata este Edital deverá ser feito em até 30 dias (corridos) 
da publicação deste Edital no sitio eletrônico indicado no item 2.1 deste instrumento e é 
etapa exigida para análise do auxílio emergencial previsto na Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei 
Aldir Blanc).

1.4 - O cadastro auxilia na valorização da cultura e tradições locais, na construção e 
fortalecimento da identidade sociocultural do município e deverá ser atualizado a cada 02 
anos pelas pessoas indicadas no item 1.2 deste Edital para se manter válido.

2. DO PREENCHIMENTO, ENTREGA DOS FORMULÁRIOS E COMPROVAÇÃO DAS INFOR-
MAÇÕES. 

2.1 – O cadastro de que trata este Edital é auto declaratório, gratuito e será realizado  
por meio eletrônico  no sitio https://www.casabranca.sp.gov.br/mapeamento-de-ativida-
des-culturais-

2.2- É de inteira responsabilidade dos inscritos o teor e a veracidade das informações 
cadastradas, cabendo ao Departamento de Cultura de Casa Branca averiguar e esclarecer 
dúvidas sobre quaisquer questões capazes de comprometer a qualidade dos dados coletados 
e/ou disponibilizados. 

2.2 - Uma vez preenchida, enviada e confirmada, a inscrição no CADASTRO CULTURAL 
DE CASA BRANCA é de ciência do inscrito que os dados fornecidos serão disponibilizados em 
cadastro de domínio público. 

2.3 - Todas as inscrições, bem como os direitos de reprodução e divulgação serão de 
responsabilidade do Departamento de Cultura de Casa Branca. 

2.4- A inscrição neste cadastro implica a aceitação de todas as condições deste TERMO 
DE RESPONSABILIDADE, devendo, os casos omissos, serem resolvidos pela Procuradoria Jurí-
dica da Prefeitura de Casa Branca.

2.5- Demais informações podem ser obtidas pelo telefone da Diretoria Municipal de 
Cultura (19) 3671-1471 ou pelo e-mail cultura@casabranca.sp.gov.br

Casa Branca, 17 de setembro de 2.020

ELIEL ANTONIO VIEIRA
Diretor do Departamento de Cultura
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2020 

PROCESSO nº 510/2020

Objeto: Registro de preços para aquisição de cimento, 
cal para reboque e cal para pintura para o Departamento de 
Serviços Municipais da Prefeitura Municipal de Casa Branca.

Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas 
do dia 08/10/2020. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Es-
quina 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, 24.09.2020

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

DECRETO Nº 2.719 DE  04 de SETEMBRO DE 2.020

Institui “Fase 2” do Plano Municipal de Retomada Consciente das atividades econômicas de Casa Branca.

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

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 Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-CoV);

 Considerando a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação 
e operacionalização 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 decretação do estado de emergência instituída por meio do Decreto Municipal nº 
2.666/2020:

Considerando, ainda, a necessidade de se buscar equilíbrio entre as ações sanitárias preventivas de 
combate à proliferação da COVID-19 em relação às restrições das atividades econômicas aqui instituídas, e

Considerando, por fim, as disposições do Decreto Estadual nº 65.014/2020, pelo Governo de São Paulo e a 
atualização da fase da Região  de São João da Boa Vista em que se insere Casa Branca.

DECRETA:

Art. 1º - Observados os Termos e condições estabelecidos no Decreto Municipal nº 2.690/2020, fica 
instituída a “Fase 2” do Plano Municipal de Retomada Consciente do Município de Casa Branca pelo período de 04 
até 14 de setembro de 2020.

Art. 2º - Na Fase 2” do Plano Municipal de Retomada Consciente do Município de Casa Branca é permi-
tido o funcionamento das atividades comerciais presenciais de restaurantes, bares, lanchonetes, academias, clubes 
esportivos e  salões de beleza e congêneres, desde que formalizada a adesão, pelo seu responsável, do Termo de 
Compromisso (Anexo I)  de adesão ao Plano de Retomada Consciente e do respectivo Protocolo Sanitário (Anexo II), 
além de acatadas as demais disposições previstas neste Decreto.

Parágrafo primeiro – As atividades comerciais presenciais dos restaurantes, bares, lanchonetes po-
derão funcionar por até 06 (seis) horas diárias, contínuas ou alternadas, e com capacidade máxima de 40% em 
relação à capacidade total do estabelecimento e distanciamento entre as mesas de, pelo menos, 1,5 metros, sendo 
vedado o comércio ambulante.

Parágrafo segundo - Estabelecimentos que fizerem uso do sistema “self service” deverão estabelecer 
funcionários específicos para servir clientes, mantendo o distanciamento previsto no respectivo Protocolo Sanitário.

Art. 3º – As academias e clubes esportivos poderão retomar o funcionamento das atividades individu-
ais, nos horários habituais de cada estabelecimento, desde que seja respeitada a capacidade máxima de 30% em 
relação à sua capacidade total, sendo vedada a prática de esportes coletivos de qualquer gênero ou em ambientes 
fechados e piscinas.

Art. 4º - Os salões de beleza e atividades congêneres deverão manter distância mínima de 2 metros 
entre estações de trabalho e o atendimento deve ser exclusivamente com agendamento prévio, prevendo intervalo 
suficiente entre marcações para higienização completa das estações de atendimento e utensílios.

Art 5º - Para aderir ao Plano Municipal de Retomada Consciente de Casa Branca, os responsáveis das 
atividades comerciais de que trata o art. 1º deste Decreto devem formalizar seus respectivos Termo de Compromis-
so, conforme Anexo II, e entrega-los no Setor de Atendimento ao Público do Departamento Planejamento e Apoio 
Administrativo, localizado na Praça Barão de Mogi Guaçu, 51, das 8h00 às 11 e das 13h00 às 16h00, Centro de Casa 
Branca, antes do retorno das suas atividades.

Art. 6º- Os responsáveis pelas atividades comerciais de que trata o art. 1º deste Decreto assumirá as 
obrigações estabelecidas no respectivo Protocolo Sanitário, a partir de sua formalização.

Art. 7º - O descumprimento das determinações contidas nesta Decreto ensejará as penalidades civil 
e penal dos agentes infratores, contidas na Portaria Interministerial  n° 5, de  17 de março de 2020 do  Governo  
Federal e naquelas contidas  na  Lei Estadual nº  13.331, de 23 de novembro 2001, regulamentada pelo Decreto 
Estadual nº 5.711, de 23 de maio de 2002, ou outros que vierem substituí-los, além da proibição pelos agentes de 
fiscalização sanitária do Município da realização das atividade presenciais.

Art. 8º - Estas disposições poderão ser revistas a qualquer momento, a partir de critérios objetivos, 
técnicos e científicos, levando em consideração a redução ou o aumento da transmissão comunitária e da situação 
epidemiológica da COVID-19 no Município.

Art.9º - Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MARCO CESAR DE PAIVA AGA
Prefeito de Casa Branca

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta Secretaria. 

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETARIA-GERAL DO GABINETE

ANEXO I

Termo de Compromisso e de Adesão ao 
Plano Municipal de Retomada Consciente de Casa Branca – restaurantes, bares, lanchonetes, academias e 

clubes esportivos, salões de beleza e congêneres.

Instituição_______________________________________________________

Responsável Legal:________________________________________________

RG nº _________________________ CPF nº __________________________

Endereço: ________________________________________________________________

CNPJ nº ________________________________________________________________

Email: _______________________________________Telefone__________________

Declaro ter conhecimento de todas as exigências e recomendações apresentadas pelo Município sobre 
o “Plano Municipal de Retomada Consciente de Casa Branca” que incluiu em sua FASE 2 a retomada das atividades 
comerciais presenciais dos restaurantes, bares, lanchonetes, academias, clubes esportivos, salões de beleza e 
congeneres e que neste ato formalizo a  adesão da _______________________(nome da Instituição), nos termos 
do Decreto nº 2.690/2020 e no Decreto 2.691/2020.

Comprometo-me, deste modo, a aplicar e monitorar a aplicação deste Plano por mim, pelos 
colaboradores e fiéis, respeitando todas as medidas estabelecidas no Decreto 2.691/2020.

Estou ciente de que pode haver nova restrição à realização de atividades presenciais, nos casos 
previstos no art. 4º, II e III do Decreto nº 2.690/2020.
 Declaro, ainda, que o não cumprimento do disposto nas normativas vigentes, em especial ao que 
estabelece o Decreto nº 2.690/2020 e no Decreto nº 2.691/2020, acarretará interrupção das atividades comerciais 
ora autorizadas pelo Decreto nº 2.704/2020, além das demais sanções previstas no Código Sanitário Estadual.

Casa Branca, _____ de agosto de 2.020

___________________________________
Assinatura do Representante da Instituição

ANEXO II

PROTOCOLO SANITÁRIO  - FASE 2 - PARA RESTAURANTES, BARES, LANCHONETES

I – RESTAURANTES, BARES E LANCHONETES

	 Distanciamento Social

♦	 Controle do número de acesso ao estabelecimento, de no máximo 40% da capacidade 
total. 

♦	 Incentivar as vendas online para evitar aglomeração.

♦	 Priorizar o serviço de delivery e retirada no local.

♦	 Reorganizar o layout e a distribuição dos clientes nas mesas a fim de garantir a 
distância mínima de 1, 5 metro entre as mesas.

♦	 Instalar barreiras físicas entre os clientes e os funcionários e encorajar o pagamento 
usando tecnologias.

♦	 Considerar um modelo de negócio baseado em reservas de assentos para evitar 
aglomerações no local. 

♦	 Estabelecimentos que trabalhem com sistema de autosserviço (self service) devem 
estabelecer funcionários específcos para servir os clientes, mantendo o máximo de 
distanciamento possível. 

	 Higiene Pessoal

♦	 Lembrar sobre a hora de lavar as mãos usando alarmes (sem causar aglomeração)

♦	 Disponibilizar dispensadores de álcool gel.

♦	 Garantir que todos os funcionários estejam utilizando máscaras e demais 
equipamentos de proteção, como luvas descartáveis.

♦	 Higienizar utensílios com frequência e utilizar embalagens apropriadas, observando 
as indicações das autoridades da saúde e sanitárias.

♦	 Disponibilizar temperos e condimentos em sachês ou em porções individualizadas 
diretamente da cozinha a cada cliente.

♦	 Lavar e trocar os uniformes diariamente e levá-los ao local de trabalho protegidos em 
saco plástico ou outra proteção adequada.

♦	 Usá-los somente nas dependências da empresa, observando as indicações das 
autoridades da saúde e sanitárias.
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♦	 No caso de entregadores pertencentes ao quadro do estabelecimento, o estabelecimento 

é responsável pelo fornecimento das máscaras e demais produtos de higienização, 
como álcool em gel 70%, para que os funcionários possam higienizar as mãos, as 
máquinas de cartões e bags de transporte. No caso de entregadores pertencentes 
às plataformas de delivery ou empresas terceirizadas, estas são responsáveis pelo 
fornecimento de materiais e produtos e capacitação de seus funcionários. 

♦	 Em caso de troco em dinheiro, recomendamos que a devolução seja feita em saco 
plástico para não haver contato do dinheiro com as mãos.

♦	 As bolsas de transporte nunca devem ser colocadas diretamente no chão, devido aos 
riscos de contaminação.

♦	 Disponibilizar talheres descartáveis ou devidamente embrulhados aos clientes, como 
alternativa aos talheres convencionais, que não precisam parar de serem oferecidos. 

	 Sanitização de Ambientes

♦	 Revisar os processos de abastecimento (carga e descarga), utilizando embalagens 
descartáveis e evitando contato com entregadores.

♦	 Reforçar a higienização de mesas e cadeiras – limpar o refeitório ao menos 4 X por dia.

♦	 Reforçar a higienização de banheiros.

♦	 Dar preferência à utilização de talheres e copos descartáveis e promover a substituição 
de bandejas por materiais descartáveis.

♦	 Em caso de tosse ou espirro, descartar alimentos expostos e realizar limpeza das 
superfícies atingidas.

♦	 Adequação para uso de cardápios que não necessitem de manuseio ou cardápios que 
possam ser higienizados (e.g. menu board, cardápio digital com QR code, cardápio 
plástico de reutilização ou de papel descartável). 

♦	 Cumprir o Programa de Limpeza implementado no estabelecimento, de forma que 
todos os equipamentos, utensílios, superfícies e instalações sejam higienizados antes 
do retorno das operações. 

♦	 Chopeira, máquinas de café, máquinas de gelo e demais equipamentos que sejam 
limpos por equipe terceirizada ou equipe do estabelecimento devem ser higienizados 
antes da reabertura. 

♦	 Contratar profissional capacitado para avaliar a necessidade de limpeza do sistema de 
exaustão, especialmente nos casos em que o estabelecimento permaneceu fechado.

♦	 Funcionários devem higienizar as mesas e cadeiras após cada uso e troca de cliente. 

	 Comunicação

♦	 Deixar claro os parâmetros de segurança definidos, instruindo cada funcionário 
sobre o que deve ser feito neste período.

♦	 Realizar anúncios periódicos pedindo que clientes sigam o distanciamento social e 
lavem suas mãos.

♦	 Antes da abertura do estabelecimento, reunir a equipe para alinhar as medidas 
de segurança que foram adotadas e, conforme necessidade, realizar reuniões de 
alinhamento e correções. 

♦	 Orientar os clientes quanto à lavagem das mãos e utilização de álcool em gel 70% 
antes de consumirem a refeição, seja de forma escrita ou oral.

♦	 Incluir entregadores próprios nos programas de capacitação de funcionários. 
Entregadores terceiros deverão ser incluídos nos programas das empresas terceiras. 

	 Monitoramento

♦	 Monitorar tempestivamente a quantidade de pessoas presentes dentro do 
estabelecimento.

PROTOCOLO SANITÁRIO  - FASE 2 –

 PARA ACADEMIAS E CLUBES ESPORTIVOS

	 Distanciamento Social

♦	 Monitorar e controlar o fluxo nos estabelecimentos comerciais, tomando como base o 
controle de acesso do estabelecimento. 

♦	 Coordenar melhor o fluxo de pessoas nas dependências do estabelecimento, ajustando 
entradas e saídas, e se necessário, isolando áreas do estabelecimento. 

♦	 Evitar aglomerações em caixas e sinalizar o distanciamento necessário.

♦	 Não promover atividades promocionais e campanhas que possam causar aglomerações 
nas. 

♦	 Manter suspensos os eventos.

♦	 Limitar a permanência de pessoas a 30% da capacidade do estabelecimento, mesmo 
em áreas externas ou abertas.

♦	 Implementar corredores de fluxo unidirecional, a fim de coordenar o fluxo dos clientes 
nas lojas.

♦	 Monitorar a quantidade de pessoas presentes no estabelecimento.

♦	 O espaço de exercício de cada cliente nas áreas de peso livre e nas salas de atividades 
coletivas deve ser demarcado no piso. 

♦	 Armários devem ser usados, com um distanciamento mínimo de 1,5 metro entre si.

	 Higiene Pessoal

♦	 Disponibilizar álcool em gel 70% para funcionários e clientes, especialmente na 
entrada do estabelecimento e nos locais de pagamento.

♦	 Disponibilizar EPIs (luvas e máscaras) para os funcionários. 

♦	 Fornecer produtos de limpeza para clientes higienizarem cestas e sacolas de compras, 
ou higienizá-las a cada uso. 

♦	 Organizar equipe para orientação e auxílio dos clientes quanto à necessidade e 
importância da higienização das mãos com água e sabão, preferencialmente, ou 
com álcool em gel 70% e da utilização de máscaras, bem como garantir que todos os 
funcionários estejam utilizando máscaras e demais equipamentos de proteção, como 
luvas descartáveis.

♦	 Utilizar alarmes a fim de convocar os funcionários para a lavagem periódica de mãos, 
tomando cuidado para que aglomerações não sejam geradas nos lavatórios.

Todos devem usar máscaras em todas as atividades, salvo as aquáticas.

	 Sanitização de Ambientes

♦	 Revisar os processos de abastecimento (carga e descarga), utilizando embalagens 
descartáveis e evitando contato com entregadores.

♦	 Disponibilizar produtos e tecnologias para desinfecção dos sapatos na entrada das 
unidades.

♦	 Proibir o uso de sacolas reutilizáveis.

♦	 Renovar regularmente a água das piscinas. 

♦	 A higienização dos móveis, equipamentos e objetos deve ser feita antes e depois de 
cada cliente fazer uso. 

♦	 Nas áreas de musculação e peso livre, devem ser posicionados kits de limpeza em 
pontos estratégicos, contendo toalhas de papel e produto específico de higienização, 
para uso em equipamentos de treino como colchonetes, halteres e máquinas, após 
cada utilização dos mesmos. 

	 Comunicação

♦	 Realizar campanha para conscientizar e estimular a importância da utilização de 
máscaras pelos consumidores e frequentadores e propagar a relevância e efetividade 
da higienização das mãos com água e sabão ou, em sua ausência, álcool em gel 70%. 

♦	 Promover campanhas de orientação de saúde e bem-estar.

♦	 Não realizar eventos.

♦	 Distribuir comunicados pela loja que instruam os clientes sobre as normas vigentes 
no ambiente.

♦	 Recomendar aos clientes que evitem os horários de pico e se programem para treinar 
em horários alternativos, apresentando gráfico com frequência diária por horários.

	 Monitoramento

♦	 Monitorar tempestivamente a quantidade de pessoas presentes dentro do 
estabelecimento.

♦	 Acompanhar a saúde dos colaboradores da empresa, de seus familiares e entes 
próximos, sobretudo em casos suspeitos ou confirmação.

♦	 Em caso de confirmação, suspender as demais pessoas que tiveram contato com o 
contaminado pelo período de 14 dias e monitorar a saúde de cada uma das pessoas. 
Informar ao Departamento de Saúde do Município. 

PROTOCOLO SANITÁRIO  - FASE 2 – PARA SALÕES DE BELEZA  e CONGENERES

SALÃO DE BELEZA E CONGENERES,

	 Distanciamento Social

♦	 Monitorar e controlar o fluxo nos estabelecimentos comerciais, tomando como base o 
controle de acesso do estabelecimento. 

♦	 Evitar aglomerações em caixas e sinalizar o distanciamento necessário.

♦	 Não promover atividades promocionais e campanhas que possam causar aglomerações 
no estabelecimento. 

♦	 Manter suspensos os eventos.

♦	 Monitorar a quantidade de pessoas presentes no estabelecimento.

♦	 A distância mínima entre estações de trabalho deve ser de 2 metros . No caso de 
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estações de trabalho em linha, respeitar a distância mínima e deixar ao menos uma 
vazia entre duas em uso. 

♦	 Atendimento deve ser exclusivamente com agendamento prévio, prevendo intervalo 
suficiente entre marcações para higienização completa das estações de atendimento 
e utensílios.

♦	  Desestimular a permanência de acompanhantes dentro do estabelecimento, exceto 
para clientes que necessitem acompanhamento, limitado a um acompanhante por 
cliente.

	 Higiene Pessoal

♦	 Disponibilizar álcool em gel 70% para funcionários e clientes, especialmente na 
entrada do estabelecimento e nos locais de pagamento.

♦	 Disponibilizar EPIs (luvas e máscaras) para os funcionários. 

♦	 Utilizar alarmes a fim de convocar os funcionários para a lavagem periódica de mãos, 
tomando cuidado para que aglomerações não sejam geradas nos lavatórios.

♦	 Funcionários devem usar touca descartável, além de manter suas unhas cortadas. 

♦	 Funcionários devem utilizar farda branca, lavada diariamente com a utilização de 
água sanitária, ou jaleco de TNT descartável, trocado a cada cliente, desde que o 
serviço realizado necessite contato físico, como massagem.

♦	 Usar luvas no caso de contato físico necessário com o cliente.

♦	 Desencorajar o uso de acessórios como anéis, brincos, pulseiras, gargantilhas, relógios 
e colares. 

	 Sanitização de Ambientes

♦	 Revisar os processos de abastecimento (carga e descarga), utilizando embalagens 
descartáveis e evitando contato com entregadores.

♦	 Disponibilizar produtos e tecnologias para desinfecção dos sapatos na entrada do 
estabelecimento.

♦	 A higienização de bobs, presilhas, pentes, escovas, pinceis de maquiagem e outros 
utensílios devem ser feita periodicamente, colocando-os de molho por quinze 
minutos em solução de água com água sanitária entre dois e dois e meio por cento ou 
em solução de clorexidina a dois por cento, seguida da diluição de cem mililitros de 
clorexidina para um litro de água. 

♦	 A higienização dos móveis, equipamentos e objetos deve ser feita antes e depois de 
cada uso. 

♦	 Estações de atendimento e equipamentos, incluindo macas, devem ser higienizados 
a cada atendimento. 

♦	 O agendamento de clientes deve prever intervalo suficiente entre marcações para a 
higienização. Produtos para cada atendimento devem ser fracionados, evitando levar 
o pincel possivelmente contaminado ao produto durante a aplicação de maquiagem. 

	 Comunicação

♦	 Realizar campanha para conscientizar e estimular a importância da utilização de 
máscaras pelos consumidores e frequentadores e propagar a relevância e efetividade 
da higienização das mãos com água e sabão ou, em sua ausência, álcool em gel 70%. 

♦	 Promover campanhas de orientação de saúde e bem-estar.

♦	 Não realizar eventos.

♦	 Distribuir comunicados que instruam os clientes sobre as normas vigentes no 
ambiente.

♦	 Recomendar aos clientes que evitem os horários de pico e se programem para agendar 
atendimentos em horários alternativos, apresentando gráfico com frequência diária 
por horários.

	 Monitoramento

♦	 Monitorar tempestivamente a quantidade de pessoas presentes dentro do 
estabelecimento.

♦	 Acompanhar a saúde dos colaboradores da empresa, de seus familiares e entes 
próximos, sobretudo em casos suspeitos ou confirmação.

♦	 Em caso de confirmação, suspender as demais pessoas que tiveram contato com o 
contaminado pelo período de 14 dias e monitorar a saúde de cada uma das pessoas. 
Informar ao Departamento de Saúde do Município. 

 ESTÉTICA 

	 Distanciamento Social

♦	 Monitorar e controlar o fluxo nos estabelecimentos comerciais, tomando como base o 
controle de acesso do estabelecimento. 

♦	 Coordenar melhor o fluxo de pessoas nas dependências do estabelecimento.

♦	 Evitar aglomerações em caixas e sinalizar o distanciamento necessário.

♦	 Não promover atividades promocionais e campanhas que possam causar aglomerações 
no estabelecimento. 

♦	 Manter suspensos os eventos.

♦	 Monitorar a quantidade de pessoas presentes no estabelecimento.

♦	 Utilizar-se de agendamentos prévios e orientar que os clientes evitem chegar 
antecipadamente ou com atrasos para evitar aglomerações em ambientes como 
recepções e salas de espera. 

	 Higiene Pessoal

♦	 Disponibilizar álcool em gel 70% para funcionários e clientes, especialmente na 
entrada do estabelecimento e nos locais de pagamento.

♦	 Disponibilizar EPIs (luvas e máscaras) para os funcionários. 

♦	 Utilizar alarmes a fim de convocar os funcionários para a lavagem periódica de mãos, 
tomando cuidado para que aglomerações não sejam geradas nos lavatórios.

♦	 Durante a realização dos procedimentos, os profissionais envolvidos diretamente 
deverão utilizar protetores faciais (devidamente higienizados periodicamente) ou 
a combinação de máscara (preferencialmente N95, devendo ser trocada a cada sete 
dias se suas características forem mantidas, no máximo) e óculos. Recomenda-se, 
também, o uso de aventais preferencialmente impermeáveis, a depender do tipo de 
procedimento.

♦	 Os clientes devem usar máscara médica durante toda a sua permanência no 
estabelecimento, as quais devem ser fornecidas mediante esclarecimentos de medidas 
de segurança adotadas para todos que entrarem sem as mesmas.

♦	 Os lenços usados devem ser descartados imediatamente em uma lixeira de 
acionamento sem as mãos, e as mãos devem ser lavadas com água e sabão e, na 
impossibilidade, com álcool em gel 70% antes de continuar o trabalho. 

♦	 Se luvas forem usadas, verifique se elas são removidas após cada cliente e trocadas 
regularmente. As mãos devem ser higienizadas entre todas as trocas de luvas. 

	 Sanitização de Ambientes

♦	 Revisar os processos de abastecimento (carga e descarga), utilizando embalagens 
descartáveis e evitando contato com entregadores.

♦	 Disponibilizar produtos e tecnologias para desinfecção dos sapatos na entrada das 
lojas.

	 Comunicação

♦	 Realizar campanha para conscientizar e estimular a importância da utilização de 
máscaras pelos consumidores e frequentadores e propagar a relevância e efetividade 
da higienização das mãos com água e sabão ou, em sua ausência, álcool em gel 70%. 

♦	 Promover campanhas de orientação de saúde e bem-estar.

♦	 Não realizar eventos.

♦	 Distribuir comunicados pela loja que instruam os clientes sobre as normas vigentes 
no ambiente.

♦	 Pedir aos clientes em grupos de risco que evitem ir ao estabelecimento.

♦	 Enviar mensagens automáticas para manter os clientes informados sobre os sintomas 
da COVID-19, pedindo àqueles que estão doentes ou com sintomas respiratórios que 
evitem ir ao estabelecimento até ficarem saudáveis novamente. 

	 Monitoramento

♦	 Monitorar tempestivamente a quantidade de pessoas presentes dentro do 
estabelecimento.

♦	 Em casos de confirmação em um profissional que preste atendimento, comunicar os 
últimos clientes e orientá-los a procurar unidade de saúde caso apresentem sintomas. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

P O R T A R I A   Nº. 6.718/A

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 conceder a desincompatibilização reque-
rida pela Servidora CLEUSA DE JESUS OLIVEIRA, RG nº. 
19.821.796, Servente desta Prefeitura Municipal, a partir 
de 15 de agosto de 2020 a 15 de novembro de 2020, con-
forme previsto na legislação eleitoral e requerimento proto-
colado pela mesma.

Registre      -      se      e      Publique      -      se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 12 de agosto de 2020

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

P O R T A R I A   Nº. 6.718

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 conceder a desincompatibilização reque-
rida pelo Servidor FERNANDO FANTIM, RG nº. 21907272, 
Ajudante de Serviço Público desta Prefeitura Municipal, a 
partir de 15 de agosto de 2020 a 15 de novembro de 2020, 
conforme previsto na legislação eleitoral e requerimento 
protocolado pelo mesmo.

Registre      -      se      e      Publique      -      se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 12 de agosto de 2020

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

P O R T A R I A   Nº. 6.720

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 conceder a desincompatibilização reque-

rida pela Servidora ELISLANE MEIRI BARIONI NOGUES, RG 
nº. 21..906.003-4, Professora  desta Prefeitura Municipal, a 
partir de 15 de agosto de 2020 a 15 de novembro de 2020, 
conforme previsto na legislação eleitoral e requerimento 
protocolado pela mesma.

Registre      -      se      e      Publique      -      se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 14 de agosto de 2020

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

P O R T A R I A   Nº. 6.708

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 conceder a desincompatibilização reque-

rida pelo Servidor Senhor CARLOS ANDRÉ CASALLI, RG nº. 
24.677.263-5 exercendo função junto ao Departamento Mu-
nicipal de Esporte e Turismo, desta Prefeitura Municipal, a 
partir de 15 de agosto de 2020 a 15 de novembro de 2020, 
conforme previsto na legislação eleitoral e requerimento 
protocolado pelo mesmo.

Registre      -      se      e      Publique      -      se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 07 de agosto de 2020.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 

P O R T A R I A   Nº. 6.710

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 conceder a desincompatibilização requerida 
pelo Servidor MARCO AURÉLIO DA SILVA, RG nº29.299.406-
0 exercendo função junto ao Departamento Municipal de 
Saúde e Medicina Preventiva, desta Prefeitura Municipal, a 
partir de 15 de agosto de 2020 a 15 de novembro de 2020, 
conforme previsto na legislação eleitoral e requerimento 
protocolado pelo mesmo.

Registre      -      se      e      Publique      -      se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 10 de agosto de 2020

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

P O R T A R I A   Nº. 6.711

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 conceder a desincompatibilização reque-
rida pelo Servidor Senhor JOSÉ RODRIGUES CARVALHEIRO 
NETO, RG nº19.189.240-3 exercendo função junto ao De-
partamento Municipal de Promoção Social, desta Prefeitura 
Municipal, a partir de 15 de agosto de 2020 a 15 de no-
vembro de 2020, conforme previsto na legislação eleitoral e 
requerimento protocolado pelo mesmo.

Registre      -      se      e      Publique      -      se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 12 de agosto de 2020

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 

P O R T A R I A   Nº. 6.712

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 conceder a desincompatibilização reque-
rida pela Servidora  ZILDA LOPES DA CUNHA PISTELLI, RG 
nº 12.697137-7 exercendo função Assistente Social, desta 
Prefeitura Municipal, a partir de 15 de agosto de 2020 a 
15 de novembro de 2020, conforme previsto na legislação 
eleitoral e requerimento protocolado pela mesma.

Registre      -      se      e      Publique      -      se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 12 de agosto de 2020

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

P O R T A R I A   Nº. 6.713

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 conceder a desincompatibilização requeri-
da pela Servidora LÚCIA HELENA DE BARROS CIACO, RG nº 
11.706.982-6 exercendo função no Departamento de Saúde 
desta Prefeitura, a partir de 15 de agosto de 2020 a 15 de 
novembro de 2020, conforme previsto na legislação eleito-
ral e requerimento protocolado pela mesma.

Registre      -      se      e      Publique      -      se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 12 de agosto de 2020

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

P O R T A R I A   Nº. 6.714

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 conceder a desincompatibilização requeri-
da pelo Servidor Senhor CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA, RG 
nº24.473.074-1 exercendo função junto ao Departamento 
Municipal de Serviços Municipais, desta Prefeitura Munici-
pal, a partir de 15 de agosto de 2020 a 15 de novembro 
de 2020, conforme previsto na legislação eleitoral e requeri-
mento protocolado pelo mesmo.

Registre      -      se      e      Publique      -      se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 12 de agosto de 2020

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 

P O R T A R I A   Nº. 6.715

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 conceder a desincompatibilização requeri-
da pelo Servidor Senhor CARLOS ALBERTO DE SOUZA, RG 
nº24.531.283-3 exercendo função junto ao Departamento 
Municipal de Saúde e Medicina Preventiva, desta Prefeitura 
Municipal, a partir de 15 de agosto de 2020 a 15 de no-
vembro de 2020, conforme previsto na legislação eleitoral e 
requerimento protocolado pelo mesmo.

Registre      -      se      e      Publique      -      se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 12 de agosto de 2020

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 

P O R T A R I A   Nº. 6.716

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 conceder a desincompatibilização reque-
rida pelo Servidor Senhor CÉSAR DONIZETE JORGE, RG 
nº26.324.816-1 exercendo função junto ao Departamento 
Municipal de Serviços Municipais, desta Prefeitura Munici-
pal, a partir de 15 de agosto de 2020 a 15 de novembro 
de 2020, conforme previsto na legislação eleitoral e requeri-
mento protocolado pelo mesmo.

Registre      -      se      e      Publique      -      se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 12 de agosto de 2020.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 

P O R T A R I A   Nº. 6.717

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 conceder a desincompatibilização reque-
rida pelo Servidor RAPHAEL SELES DE AQUINO, RG nº. 
47.886.720-7, Ajudante de Serviço Público  desta Prefeitura 
Municipal, a partir de 15 de agosto de 2020 a 15 de no-
vembro de 2020, conforme previsto na legislação eleitoral e 
requerimento protocolado pelo mesmo.

Registre      -      se      e      Publique      -      se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 12 de agosto de 2020

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL



 Casa Branca, 25 de setembro de 2020 - Edição 169/202014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
ABERTURA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2020
PROCESSO nº484 /2020

Objeto:Registro de Preços para aquisição de medica-
mentos  para a farmácia municipal para atendimento de 
Demanda Judicial .

Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas 
do dia 05/10/2020. 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, 18.09.2020

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

Secretaria Geral

DECRETO Nº 2.720 de 04 de setembro de 2020.
 
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suple-

mentar no orçamento vigente da Prefeitura do Município 
de Casa Branca.

MARCO CESAR DE PAIVA AGA, Prefeito do Município 
de Casa Branca, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei, em conformidade com o artigo 42, da Lei nº 
4.320/64, e em cumprimento ao inciso I do art. 9º da Lei 
Municipal 3.629/2019,

R E S O L V E :

Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) na seguinte dota-
ção do orçamento, 02.07.2884300062.007.329022/33 – Ou-
tros Encargos sobre a Dívida por Contrato.

Artigo 2º - O crédito adicional aberto no artigo 1º terá 
como fonte de recurso anulação parcial da dotação do or-
çamento 02.07.0412300071.007.449052/34 – Equipamento 
e Mat. Permanente – R$100.000,00.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação.                         

                                                                           
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 04 de setembro 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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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

P O R T A R I A   Nº. 6.720/A

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 conceder a desincompatibilização reque-
rida pela Servidora JOSANETE MONTEIRO GOZZO, RG nº. 
23.789.620-5, Assistente de Promoção Social  da Prefeitura 
Municipal, a partir de 15 de agosto de 2020 a 15 de no-
vembro de 2020, conforme previsto na legislação eleitoral 
e requerimento protocolado pela mesma.

Registre      -      se      e      Publique      -      se

 Prefeitura Municipal de Casa Branca, 14 de agosto 
de 2020

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL
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