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No último sábado, 14, um grupo de turis-
tas de Casa Branca e Vargem Grande do Sul 
realizaram um Roteiro Turístico e Rural na 
Capital Estadual da Jabuticaba. O encontro 
foi na Igreja Nossa Senhora das Dores (Igreja 
da Matriz), seguiram para o Sítio Boa Terra, 
onde se deliciaram com um belo café da ma-
nhã. De lá, realizaram o Roteiro Histórico e 
puderam conhecer as belezas dos casarões e 
mais sobre a história de Casa Branca. Após, 
seguiram para um almoço pra lá de gostoso 
na Quinta das Duas Barras.

De acordo com o Departamento de Cul-
tura e Turismo, o objetivo é fomentar, pro-
mover, valorizar e divulgar os atrativos do 
turismo histórico e rural da cidade, ofere-
cendo uma oportunidade para munícipes e 
visitantes aproveitarem as vivências e ativi-
dades casa-branquenses.

Visitantes realizam Roteiro Histórico 
e Rural em Casa Branca 

Atenção: as visitas monitoradas 
aos Roteiros Históricos e Rurais 
de Casa Branca estão tempora-
riamente suspensas em virtude 
da pandemia do Coronavírus. 
Assim que normalizar a situa-
ção a administração informará 

o retorno das atividades.
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Mantenha tampados tonéis e barris de água;
Lave semanalmente com escova e sabão 

os tanques utilizados para armazenar água;
Coloque terra ou areia nos pratos dos va-

sos de planta até a borda;
Coloque no lixo todo objeto não utilizado 

que possa acumular água;
Coloque o lixo em sacos plásticos e mante-

nha a lixeira bem fechada;
Não deixe água acumulada sobre a laje.

Faça a sua parte. Dengue mata.

Diante da situação do coronavírus, a 
Prefeitura reforça as medidas de prevenção 
para evitar a proliferação do mosquito Ae-
des Aegypti, transmissor da dengue, zica e 
chikungunya. As ações devem continuar em 
casa, principalmente neste momento em 
que o mundo vive uma pandemia do coro-
navírus.

O último levantamento da Vigilância 
Epidemiológica aponta que Casa Branca 
tem 256 casos positivos de janeiro até agora 
e 214 notificações.

Prevenir continua sendo a melhor forma 
de evitar a dengue.

A Prefeitura, através da Vigilância Sanitária, está cuidando dos casos suspeitos de 
coronavírus em Casa Branca. A funcionária Taís, da Vigilância Epidemiológica, está de-
dicada para acompanhar o estado de saúde dos dois casos suspeitos até o momento. 
Ela entra em contato por telefone, pelo menos duas vezes por dia, com cada 
pessoa. Pergunta sobre os sintomas, se estão diminuindo ou aumentan-
do, se está apresentando febre, como estão se sentindo, como está a evolu-
ção do quadro em geral e se a pessoa está fazendo a quarentena corretamente. 
Casa Branca Cuida! Nos ajude: fique em casa por você e por quem não pode ficar.

Prefeitura cuida dos casos suspeitos de Coronavírus em Casa Branca  

Prefeitura orienta que população não se 
esqueça dos cuidados contra a Dengue 

Confira algumas dicas:

Evite o acúmulo de água;
Mantenha garrafas vazias ou baldes vira-

dos para baixo;
Não deixe entulho no quintal ou nas ruas;
Mantenha a lata de lixo devidamente 

tampada e guarde pneus em locais cobertos, 
longe da chuva;

Cubra as caixas d’água, poços ou piscinas 
e mantenha as calhas de água limpas;
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No dia, 13, sexta-feira, a Prefeitura realizou mais uma palestra 
em comemoração ao mês da mulher. O tema “Mulheres levantam 
outras Mulheres” foi oferecido pela equipe do CRAS.

A palestrante, professora da USP, Dra. Raquel Octávio, destacou as 
seguintes frases no encontro:

“Seja uma mulher que sabe se colocar no lugar da outra, ainda que 
não tenha passado por tal situação e saiba dar uma palavra de amor 
e não julgar!”

A Prefeitura de Casa Branca e o Sebrae- 
SP lançaram no último sábado, 14, na sede da 
Associação Comercial e Empresarial de Casa 
Branca, a ACE, o Programa Desenvolve Casa 
Branca. Na oportunidade, foi assinado com 
o órgão o Programa Jovens Empreendedores 
Primeiros Passos, celebrado entre o SEBRAE-
-SP e o Departamento Municipal de Ensino. 
Participaram do evento o prefeito municipal, 
o diretor o diretor financeiro do Sebrae- SP 
e ex deputado federal, Guilherme Campos, o 
deputado estadual Alexandre Madureira, em-
preendedores do município, representantes da 
Câmara Municipal e da diretoria da ACE.

Com a participação de empreendedores 
casa-branquenses, o programa tem como 
objetivo oferecer mais sustentabilidade, cres-
cimento e competitividade ao município por 
meio de ações ligadas ao empreendedorismo 

Programa de Capacitação Empreendedora 
é lançado em Casa Branca

envolvendo o setor público, setor produtivo e a 
sociedade civil.

Já no Programa Jovens Empreendedores 
Primeiros Passos, são apresentadas práticas de 
aprendizagem, considerando a autonomia do 
aluno para aprender e o desenvolvimento de 
atributos e atitudes necessários para orientar 
sua vida pessoal, profissional e social.

De acordo com Guilherme Campos, a par-
ticipação do Sebrae em Casa Branca é muito 
ativa. “O ensino através do empreendedorismo 
é fundamental para que o jovem possa apren-
der de maneira lúdica o que fazer com o seu 
dinheiro. A Parceria Prefeitura, Sebrae e ACE 
é essencial para fazer a diferença e ir além na 
vida dos casa-branquenses”, comenta.

Na avaliação do prefeito, a parceria trará 
um grande desenvolvimento para a cidade. 
“Estamos promovendo, há três anos, ações 

para implementar o turismo em Casa Bran-
ca. Balonismo, campeonatos aéreos, Festival 
Gastronômico, Roteiro Rural e Histórico são 
algumas iniciativas que mostraram excelen-
tes resultados para os empresários casa-bran-
quenses. Oferecer capacitação para que os 
empreendedores estejam cada vez mais pre-
parados para participarem destes eventos é 
uma das metas da administração”, conclui.

“Mulheres levantam outras Mulheres” é 
tema de palestra em Casa Branca 

“Seja uma mulher que saiba rir com outras mulheres e não ria de 
outras mulheres!”

“Seja uma mulher que queira ver as outras mulheres ao seu lado 
e não atrás de você!”

“Seja uma mulher que não tenha medo de competição e saiba 
que juntas somos mais fortes!”

Atenção: os eventos programados pelo município para comemo-
rar o Mês da Mulher, março, foram suspensos a fim de evitar aglome-
rações em virtude da pandemia do Coronavírus.
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Secretaria Geral

DECRETO Nº 2.665 de 13 de março 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 conferidas por 
lei, em conformidade com o artigo 42, da Lei nº 4.320/64, e em 
cumprimento ao art. 8º da Lei Municipal 3.629/2019,

R E S O L V E :
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no 

valor de R$ 311.300,00 (Trezentos e Onze Mil e Trezentos Reais) 
na dotação do orçamento vigente 02.15.27.812.0016.2.023.339
030/90 – Material de Consumo.

Artigo 2º - O crédito adicional aberto no artigo 1º terá 
como fonte de recurso o proveniente de anulação parcial da do-
tação 02. 02.15.27.812.0016.2.023.339039/94 – Outros Serviços 
de Terceiros - PJ.

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

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 13 de março 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

ATO DO PRESIDENTE

Considerando a recente pandemia de CORONAVÍRUS 
– COVID-19, verificada no mundo todo e, mais recentemen-
te, no Brasil;

Considerando a orientação dos organismos públicos
de Saúde para que sejam evitadas, tanto quanto possí-

vel, aglomerações com o intuito de prevenir a disseminação 
da doença;

Considerando o agendamento para o dia 24/3/2020 
da sessão de abertura dos envelopes referentes ao Processo 
n° 002/2020 – Carta Convite n° 02/2020,

DECIDO:
1. Suspender, por tempo indeterminado, o prazo para 

o recebimento e abertura dos envelopes constantes do Edi-
tal de Licitação em epígrafe;

2. Comunicar, por meio eletrônico e com publicação 
no Diário Oficial do Município, desta decisão a todos os in-
teressados;

3. Estabelecer, a posteriori, nova comunicação aos in-
teressados, por meio eletrônico e mediante publicação no 
Diário Oficial do Município, nova data para recebimento dos 
envelopes, conforme estabelece o Edital de Licitação, tão 
logo a situação seja normalizada no país.

Casa Branca, 17 de março de 2020.

VEREADOR JOSÉ CLÁUDIO MARTINS DOS REIS
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020 - PROCESSO nº 105/2020

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
esportivos para a elaboração dos Jogos da Melhor Idade 
(JOMI).

Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas 
do dia 31.03.2020. 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, 16.03.2020

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

ATO DA MESA N° 01/2020

A Mesa da Câmara Municipal de Casa Branca, no uso 
de suas atribuições legais e, considerando a necessidade de 
prevenção ao contágio do CORONAVÍRUS – COVID-19, bem 
como em face da comunicação do Executivo Municipal, na 
pessoa do senhor Prefeito do município, citando a existência 
suspeita de dois casos da doença no município, decide:

Suspender por tempo indeterminado:
1. O atendimento ao público no prédio da Câmara Mu-

nicipal, devendo ser afixada informação dos meios de comu-
nicação eletrônica disponibilizados pela Casa de Leis para 
atendimento aos mesmos: telefone, e-Sic, e-mail;

2. O protocolo será disponibilizado apenas aos órgãos 
oficiais no horário das 16 às 17 horas;

3. Ficam suspensas reuniões, audiências públicas ou 
atos semelhantes;

4. As matérias destinadas às sessões serão aquelas 
previstas como matérias de urgência ou a não prejudicar o 
bom andamento da Câmara Municipal e do Poder Executivo;

5. Fica suspensa a participação da população nas ses-
sões camarárias, ficando esclarecido que as mesmas são 
transmitidas em tempo real no site da Câmara Municipal.

Casa Branca, 17 de março de 2020.

VEREADOR JOSÉ CLÁUDIO MARTINS DOS REIS – PRESIDENTE

VEREADOR ROGÉRIO MENDES – 1° SECRETÁRIO

VEREADOR CARLOS ROBERTO RODRIGUES DE LIMA – 2° 
SECRETÁRIO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n°  02/2016 – Termo Aditivo 04/2020
Contratante:  Câmara Municipal de Casa Branca, Estado-

de São Paulo
 CNPJ 67.997.981/0001-64
 I.E. isenta
Contratada:  NBS Produtos para Informática Consultoria 

e Sistemas Ltda.
 CNPJ/MF: 66.921.198/0001-54
 I. E. 637.095.400-110
Objeto:  prestação de serviços de fornecimento e 

manutenção de sistemas informatizados 
e integrados de gestão pública, visando 
atender aos setores desta administração, 
com assistência e suporte técnico

Valor:  Total: R$ 10.530,00 (dez mil, quinhentos e 
trinta reais)

Prazo:  4/4/2020 a 4/9/2020 (6 meses)

EXTRATO

Contrato n°  01/2017 – Termo Aditivo 03/2020
Contratante:  Câmara Municipal de Casa Branca, Estado 

de São Paulo
 CNPJ 67.997.981/0001-64
Contratada:  Interpacta Internet e Multimídia Ltda. ME
 CNPJ/MF: 06.289.291/0001-66
Objeto:  Serviço de desenvolvimento, atualização e 

manutenção de website responsivo da Câ-
mara Municipal de Casa Branca

Valor:  R$ 3.900,00, em 6 parcelas mensais iguais 
de R$ 650,00

Prazo:  e 11/4/2020 a 11/10/2020 – 6 meses

EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município é uma publicação oficial 

da Prefeitura do Município de Casa Branca e da Câmara Mu-
nicipal de Casa Branca

Jornalista Responsável:
Andréa Brock - MTB 26.526

Priscila Forgione - Assistente - MTB 44.471

Tiragem: 1.500 exemplares  •  Distribuição Gratuita
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DECRETO Nº 2.666 DE 17 DE MARÇO DE 2020

Declara emergência no Município de Casa Branca e 
define outras medidas para enfrentamento da pandemia 
decorrente do “coronavirus (COVID-19)”

MARCO CESAR DE PAIVA AGA, Prefeito do Município 
de Casa Branca, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei, em conformidade com o artigo 81 da Lei Orgâni-
ca 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 Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de mar-
ço de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacio-
nalização 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 necessidade de conter a propagação 
de infecção e transmissão local e preservar a Saúde Pública:

DECRETA:

Art. 1º Fica decretada emergência no Município de 
Casa Branca para enfrentamento da pandemia do coronavi-
rus (COVID-19), de importância internacional.

Art 2º Para o enfrentamento da emergência ora decla-
rada, ficam estabelecidas as seguintes medidas gerais:

I – autorização de dispensa de licitação para aquisição 
de bens e serviços ao enfrentamento da emergência, nos ter-
mos do art. 24 da L. 8.666, de 21 de junho de 1993;

II – requisição, se necessário, de bens e serviços de 
pessoas naturais ou jurídicas, hipótese em que será garanti-
do o pagamento posterior de justa indenização;

Art. 3º - Além das medidas gerais dispostas no artigo 
anterior, todas as unidades da Administração Direta e Indi-
reta deverão adotar as seguintes medidas:

I – suspender a realização de reuniões, sessões e audi-
ências públicas que possam ser postergadas ou realiza-las, 
caso possível, por meio remoto;

II – fixar, pelo período de emergência, condições mais 
restritivas de acesso aos prédios municipais, observadas as 
peculiaridades dos serviços prestados, limitando o ingresso 
às pessoas indispensáveis à execução e fruição dos serviços, 
pelo tempo estritamente necessário;

III- determinar aos gestores e fiscais dos contratos 
que notifiquem as empresas prestadoras de serviços com 
terceirização de mão-de-obra, empreiteiras e organizações 
parceiras, exigindo a orientação e acompanhamento diá-
rio dos seus colaboradores, a adoção das providencias de  
prevenção definidas pelas autoridades sanitárias e o afas-
tamento daqueles com sintomas compatíveis ou infectados 
pelo coronavirus;

IV- orientar os servidores sobre a doença COVID-19 
e das medidas preventivas, em especial os profissionais da 
área da saúde, educação e assistência social;

V- suspender de todos os cursos, oficinas e eventos 
similares promovidos pelo Município de Casa Branca;

VI – Reduzir a jornada de trabalho, ou, ainda, adotar 
regimes de plantão e escalas de trabalho diferenciadas, de 
acordo com a necessidade de cada Departamento Municipal, 
a ser definida pelos respectivos Diretores, observados os se-
guintes princípios:

a) contingenciamento sem prejuízo à continuidade do 
serviço público;

b) proteção à saúde pública e,
c) respeito ao valor social do trabalho e à dignidade 

do trabalhador. 

VI- Fica determinado o fechamento imediato do 
museu, biblioteca, cineteatro, bem como a suspensão de 
programas municipais que possam ensejar aglomeração 
de pessoas;

Parágrafo único - Confirmada a infecção pelo corona-
vírus ou caracterizada outra doença por servidor munici-
pal, este será licenciado para tratamento da própria saúde, 
na forma da legislação de regência.

Art. 4º - O Departamento de Educação, além das me-
didas consignadas no artº 2º e 3º deste Decreto, deverá:

I - Promover a interrupção gradual das aulas e de-
mais atividades da Rede Municipal, de modo que a partir 
de 23 (vinte e três) de março próximo, estejam suspensas;

II - Orientar as escolas da Rede Privada para que ado-
tem o mesmo procedimento que o da Rede Municipal de 
Educação;

Parágrafo Único – Observados os protocolos e reco-
mendações sanitárias, poderão ser adotadas alternativas 
para o fornecimento de alimentação aos estudantes da 
rede pública municipal, seja pelo Departamento Municipal 
de Educação, seja pelo Departamento Municipal de Pro-
moção Social, ou outro órgão designado pelo Gabinete do 
Prefeito;

Art. 5º - O Departamento Municipal de Segurança e 
Trânsito, além das medidas consignadas no artº 3º deste 
Decreto, deverá:

I – Comunicar ao concessionário prestador a suspen-
são do serviço de transporte coletivo urbano de passagei-
ros, a partir do próximo dia 19 (dezenove) de março de 
2020.

II - divulgar informação à população quanto à medi-
da descrita no inc. I; 

Art. 6º - Para enfrentamento da emergência de saú-
de pública de importância internacional decorrente do co-
ronavírus, a autoridade sanitária municipal e a Diretoria 
Municipal de Saúde poderão adotar as seguintes medidas:

I - isolamento;
II - quarentena;
III - determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou
e) tratamentos médicos específicos;
IV - estudo ou investigação epidemiológica;
§ 1º - Para fins do disposto neste Decreto e, em con-

sonância com as disposições da Lei Federal nº 13.979/2020, 
considera-se:

I - isolamento: separação de pessoas doentes ou 
contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, mer-
cadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de 
maneira a evitar a contaminação ou a propagação do co-
ronavírus; e

II - quarentena: restrição de atividades ou separação 
de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que 
não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, ani-
mais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de 
contaminação, de maneira a evitar a possível contamina-
ção ou a propagação do coronavírus.

§ 2º - As medidas previstas neste artigo somente 
poderão ser determinadas com base em evidências cien-
tíficas e em análises sobre as informações estratégicas em 
saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao 
mínimo indispensável à promoção e à preservação da saú-
de pública.

§ 3º - Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas 
medidas previstas neste artigo:

I - o direito de serem informadas permanentemente 
sobre o seu estado de saúde e a assistência à família con-
forme regulamento;

II - o direito de receberem tratamento gratuito;
III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos huma-

nos e às liberdades fundamentais das pessoas.
Art. 7º - O Departamento Municipal de Saúde, além 

das medidas consignadas no artº 2º e 3º deste Decreto, de-
verá promover:

I – A capacitação de todos os profissionais para aten-
dimento, diagnóstico e orientação quanto a medidas pro-
tetivas;

 II – O estabelecimento de processo de triagem nas 
unidades de saúde que possibilite a rápida identificação 
dos possíveis casos de COVID-19 e os direcione para área 
física específica na unidade de saúde – separada das de-

mais - para o atendimento destes pacientes; 
III – A aquisição de equipamentos de proteção indivi-

dual - EPIs para profissionais de saúde;
 IV – se necessário, a ampliação do número de leitos 

para os casos mais graves, ou alternativas de saúde equi-
valentes, aptas a assegurar a oferta de serviços de saúde à 
estes casos; 

V – a antecipação da vacinação contra gripe, se ne-
cessário for; 

VI – a utilização, caso necessário, de equipamentos 
públicos culturais, educacionais e esportivos municipais 
para atendimento emergencial na área de saúde, com prio-
ridade de atendimento para os grupos de risco de forma a 
minimizar a exposição destas pessoas; 

VII – a orientação aos serviços de saúde, para que co-
muniquem o Consulado e/ou a Embaixada, no caso de pa-
cientes estrangeiros, especialmente os não residentes no 
Brasil. 

VII – suspensão das consultas e cirurgias eletivas 
agendadas na Rede Municipal de Saúde;

§ 1º O Departamento Municipal da Saúde poderá re-
quisitar aos demais órgãos municipais recursos humanos 
a serem alocados temporariamente para suprir necessida-
de excepcional de atendimento à população, sendo que a 
requisição deverá ser processada, quanto à sua viabilidade, 
pelo Gabinete do Prefeito ou outro Departamento por este 
indicado. 

§ 2º - O Departamento Municipal de Saúde expedirá 
recomendações gerais à população, contemplando as se-
guintes medidas:

 I – que sejam evitados locais com aglomeração de 
pessoas;

 II – que realize campanha publicitária, em articula-
ção com os governos estadual e federal, para orientação da 
população acerca dos cuidados a serem adotados para pre-
venção da doença, bem como dos procedimentos a serem 
observados nos casos de suspeita de contaminação; 

III – que oriente bares, restaurantes e similares a ado-
tar medidas de prevenção.

§ 3º -  O Setor de Transporte de Pacientes deverá to-
mar as medidas necessárias para:

I – Restringir o transporte de pacientes para os casos 
de urgência (como, por exemplo, hemodiálise, tratamento 
de câncer), com a interrupção do transporte de pacientes 
para realização de consultas eletivas, as quais deverão ser 
reagendadas pelo órgão competente;

V – limpeza e higienização total dos veículos que 
transportam pacientes, em especial nos pontos de contato 
com as mãos dos usuários, e também do ar condicionado; 

VI - disponibilização de álcool em gel aos usuários e 
trabalhadores do serviço de transporte de pacientes; 

VII - orientação para que os motoristas e cobradores 
higienizem as mãos a cada viagem; 

VIII – higienização dos veículos de transporte indivi-
dual de passageiro, periodicamente durante o dia;

Art. 8º - Fica determinado ao Departamento Municipal 
de Promoção Social que:

 I - desative os serviços que impliquem necessidade de 
deslocamento de pessoas com mais de 60 (sessenta) anos, à 
exceção dos referentes a acolhimento e visitação domiciliar 
ao idosos com necessidades;

 II - suspenda ou limite visitas a uma vez a cada duas 
semanas, nos centros de acolhimento de pessoas idosas;

 III – garanta que os profissionais que trabalhem nas 
unidades de acolhimento, bem como os visitantes utilizem 
máscaras de proteção e mantenham as mãos higienizadas.

Art. 9º - Além das medidas acima elencadas, este De-
creto de Emergência também contempla as seguintes deter-
minações:

I – Notificação às Igrejas e demais instituições religio-
sas congêneres, para que suspendam a realização de missas, 
cultos, retiros, bem como quaisquer eventos que promovam 
a aglomeração de fiéis;

II – Notificação às agências bancárias, lotéricas e de-
mais instituições financeiras para que organizem a recepção 
do público, visando à celeridade do atendimento, evitando-
-se a aglomeração de pessoas nas agências, bem como para 
que disponibilizem álcool em gel aos usuários, e promovam 
a frequente higienização de caixas eletrônicos, portas-gira-
tórias e outros locais suscetíveis ao contato físico das pes-
soas.

III - suspensão das atividades do Centro Comunitário 
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do Município;

IV - suspensão do atendimento e atividades presen-
ciais do Centro de Referência de Assistência Social e Centro 
de Referência Especializada de Assistência Social;

V - suspensão dos eventos culturais do Departamento 
Municipal de Cultura que possam gerar a aglomeração de 
pessoas, determinando-se, se possível, a reprogramação dos 
grandes eventos públicos;

VI - suspensão das atividades e eventos esportivos de 
responsabilidade do Departamento Municipal de Esporte;

VII - suspensão da realização de eventos de grande 
aglomeração de pessoas, sejam públicos ou privados;

Art. 10 - Fica vedada a expedição de novos alvarás de 
autorização para eventos públicos e temporários. 

Parágrafo único. Os órgãos competentes adotarão as 
providências necessárias para revogação daqueles já expe-
didos. 

Art. 11 - Nos processos e expedientes administrativos, 
ficam interrompidos todos os prazos regulamentares e legais, 
por 30 (trinta) dias, sem prejuízo de eventual prorrogação. 

Art. 12 - Serão divulgadas mensagens informativas 
e boletins periódicos pelo órgão de comunicação oficial da 
Prefeitura Municipal de Casa Branca. 

Art. 13 - Os titulares dos órgãos da Administração Di-
reta, Autarquias e Fundações, no âmbito de sua competên-
cia, poderão expedir normas complementares e notificações 
administrativas relativamente à execução deste decreto, e 
decidir casos omissos.

 Art. 14 – Eventual descumprimento às determina-
ções deste decreto e às medidas de enfrentamento da emer-
gência de saúde pública tomadas pela autoridade sanitária 
municipal e pela Diretoria Municipal de Saúde, deverão ser 
comunicadas à Procuradoria do Município, para adoção das 
medidas judiciais cabíveis:

Art. 15 - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação e vigorará enquanto durar a emergência, nos ter-
mos da Lei Federal nº 13.979, de 2020.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 17 de março 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
SECRETARIA-GERAL DO GABINETE

 P O R T A R I A   Nº.  6.642

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 Sociedade 
Civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de 
finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execu-
ção de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em 
planos de trabalho inseridos em termos e colaboração, em ter-
mos de fomento ou em acordos de cooperação, define diretri-
zes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação 
com organizações da sociedade civil;

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear como Gestora das parcerias a serem 

celebradas para atender às demandas do Departamento de 
Educação, por meio de Termo de Colaboração, Termo de Fo-
mento ou Acordo de Cooperação entre a Prefeitura Municipal 
de Casa Branca-SP e as Organizações da Sociedade Civil, com a 
Finalidade de interesse público e recíproco em cumprimento a 
designação da qual trata o inciso XI do Art. 2º da Lei Federal nº 
13.019, de 13 de julho de 2014, a Diretora do Departamento 
de Educação.

§ 1º - As atribuições da Gestora serão regulamentadas 
por Decreto, em conformidade com o artigo 61 da Lei Federal 
13.019/2014, e demais legislações vigentes.

Art. 2º -  Nomear os Membros da Comissão de Monitora-
mento das parcerias celebradas para atender ás demandas do 
Departamento Municipal de Educação , por meio de Termo 
de Colaboração, Termo de Fomento ou Acordo de Cooperação 
entre a Prefeitura Municipal de Casa Branca -SP e as Organiza-
ções da Sociedade Civil, com a finalidade de interesse público e 
recíproco, em cumprimento a designação da qual trata o inciso 
XI do artigo 2º da Lei Federal nº 13,019 de 31 de julho de 2.014, 
os seguintes servidores:

CRISTIANE SOARES ANDRÉ ZANCHETTA 
Presidente da Comissão;

ELAINE DE CAMPOS SILVEIRA, como Membro da Comissão;

MARLI MARTINATTI, como Membro da Comissão.

ROSANA APARECIDA BERNARDO MARINGOLO, 
como Membro da Comissão 

§ 1º -  As atribuições da Comissão de Monitoramento 
serão regulamentadas por Decreto, em conformidade com a 
Lei Federal 13.019, de 13 de julho de 2014, Decreto Federal nº 
8.703, de 27 de abril de 2016, e as demais legislações vigentes.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data da sua pu-
blicação.

    
Registre      -      se      e      Publique      -      se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 16 de março de 2020.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

 P O R T A R I A  Nº. 6.636
 

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 Interna de Prevenção 
de Acidente – CIPA, de acordo com a Norma Interna Regu-
lamentadora – NR 5, aprovada pela Portaria no. 3.2214 de 
08.06.1978 baixada pelo Ministério do Trabalho, eleição 
realizada em 02 a 04 de março de 2020, nesta Prefeitura, 
gestão 2020/2021, a partir de 08 de abril de 2020, pelos 
membros abaixo relacionados: -

Presidente -  JOSÉ CLÁUDIO VENTURINI -  RG 24.532.366-1 

Vice-Presidente – OSVANI ROBERTO LUZ – RG 15.648.302

1º. Secretário - MARCO ANTONIO CHAGAS – RG 15.570.121-6 – 

2º. Secretário – DIVINO TEIXEIRA – RG - 14.824.707 

Suplente: IVANA PAULA BARBOSA MARQUES – RG 19.922.231

Registre     -     se         e         Publique     -     se

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

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020 - PROCESSO nº 99/2020.

Objeto: Registro de Preços para fornecimento de me-
dicamentos do componente básico da Assistência Farmacêu-
tica municipal, .

Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas 
do dia 01/04/2020. 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, 17.03.2020

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

ABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2020- PROCESSO nº 106/2020

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material emul-
são RL-1C para a usina de asfalto a frio pertencente a Prefei-
tura Municipal de Casa Branca.
Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas do dia 
02/04/2020. 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 09 hs. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Es-
quina 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, 19.03.2020

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal
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