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com água sanitária especialmente naquele ambiente em que a pes-
soa está.

6) se você puder comprar copos, garfos, facas e colheres descar-
táveis será melhor, mas, se não puder, deixe uma bacia com água e 
água sanitária para a pessoa colocar os talheres, copos e pratos “de 
molho” nesta mistura. E você pegará essa bacia 1x por dia, com luvas 
e lavará os objetos 1x por dia, a pessoa infectada não vai tocar na 
bacia, vai apenas depositar os objetos na solução. Marque os talheres 
com esmalte para unha (vermelho). Assim, você tem certeza que não 

vai misturá-los. Marque os copos e pratos 
também com as iniciais do nome da pessoa.

7) cobertores, lençóis, fronhas, cobertas, 
travesseiros devem ficar isolados, até que a 

pessoa se recupere. Não lave-os junto com 
as roupas da casa (se for lavar e reu-

tilizar, use uma mistura com 
água e um pouco de água sa-

nitária pra deixar de molho an-
tes de lavar!)
8 ) ofereça os remédios sempre em 

copos descartáveis ou num guarda-
napo de papel.

9) você, que é “cuidador” e seus 
familiares, que estão na casa, devem 
manter distância dessa pessoa e de-
vem USAR MÁSCARAS TAMBÉM.

10) descarte de lixo: quem estiver 
doente deve ter um lixo específico no 
quarto em que está isolado para des-
cartar resíduos, inclusive máscaras e 

luvas. Os resíduos devem ser colocados em um saco plástico fechado. 
A pessoa que for coletar deve utilizar luvas e descartá-las em um 
saco plástico fechado.

11) mantenha distância, mas AMOR e RESPEITO são muito im-
portantes nessa hora!

Lembre-se; MANTENHA A CALMA! Essa pessoa 
precisará muito de você.

Colocar em prática o isolamento social, lavar as mãos inúmeras 
vezes ao dia, utilizar máscaras e evitar sair de casa, a menos que seja 
essencial, são medidas primordiais para minimizar as chances de se 
contaminar com o novo Coronavírus. Mas, e como se proteger e cui-
dar de alguém que mora na sua casa e contraiu a doença?

Para quem foi infectado pelo novo coronavírus, mas tem sintomas 
leves, a recomendação é ficar em isolamento em casa. Obviamente, 
conviver com indivíduos infectados aumenta o risco de contamina-
ção. É por isso que alguns cuidados são extremamente necessários, 
justamente para evitar que as pessoas saudáveis da casa se con-
taminem.

Veja as orientações:
1) não tenha “medo” da pessoa que 

você vai cuidar, ela precisa da sua 
ajuda.

2) ela precisa ficar “isolada”, 
então, deixe-a num quarto, numa 
sala, numa área de pouca passagem 
para as outras pessoas.

3) se você tiver um banheiro sepa-
rado, tipo um “quarto de hóspedes”, é 
lá que essa pessoa deve ficar, sem sair. 
Se você não tem um lugar assim, deixe 
a pessoa numa sala arejada, ela deve 
estar todo o tempo de máscara, deve 
higienizar as mãos sempre e não sair 
daquele local (só sair para tomar ba-
nho e usar o banheiro).

4) se o banheiro for de uso comum, 
tudo bem. Não se desespere: após a pessoa tomar banho, fazer ne-
cessidades, ela mesma pode pegar um pano com alcool a 70% ou 
solução de água sanitária 50 ml + 950 ml de água e passar na tampa 
do vaso sanitário, no chão do banheiro, nas torneiras, na pia, na ma-
çaneta da porta. Se a pessoa for idosa, você coloca luvas, máscaras, 
prende seu cabelo e vai lá passar essa solução em tudo!

5) em todas as portas da casa você deve colocar um pano úmido 

Como cuidar de um familiar infectado 
por Coronavírus que  testou positivo e 

está dentro de sua casa? 
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A Prefeitura pede que os moradores 
tenham cuidados de higienização para pre-
servar a saúde dos coletores e agentes de 
limpeza.

Além do ambiente doméstico, manter 
a limpeza pública é essencial para evitar 
a disseminação do coronavírus. Por isto, a 
Prefeitura está alertando a população sobre 
cuidados que devem ser tomados na hora 
do descarte de resíduos, visando proteger os 
coletores e agentes de limpeza da cidade.

Uma das orientações é que a população 
faça o descarte em sacos resistentes e pró-
prios para lixo. O lixo vazando pode conta-
minar quem faz a coleta, mesmo os cole-
tores usando os Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI).

Veja orientações sobre o descarte 
correto de lixo:

• Os sacos devem ser fechados com lacre 
ou nó quando estiver com 2/3 de sua capa-
cidade;

• O ideal é que, após isso, o saco seja co-
locado dentro de outro saco para garantir 
que os resíduos sejam bem acondicionados 
e não haja vazamento e contato com o co-
letor;

• Luvas e máscaras (usadas como prote-
ção contra o coronavírus), devem ser descar-
tadas em sacos duplos;

Descarte quando há pessoas com sinto-
mas ou diagnóstico de Covid-19:

• Separar uma lixeira de uso exclusivo da 
pessoa infectada ou com suspeita de coro-

Cuidados para descartar 
corretamente o lixo durante a 

pandemia do Coronavírus 
navírus no cômodo reservado para ela;

• Uma pessoa não infectada deve retirar 
o saco do cesto pelo lado de fora e fechá-lo 
de forma que não vaze nem ar nem líquidos, 
para que o vírus fique dentro do saco de lixo;

• Não separar o lixo reciclado do lixo 
comum;

• Usar dois sacos para acondicionar o lixo 
e não esquecer de fechá-los e lacrá-los bem;

• Higienizar pontos de contatos, como 
alças e tampas de lixeiras;

• Colocar os sacos para a coleta de 
acordo com os dias que o caminhão passa 
na rua.
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O governador João Doria anunciou no dia, 10 de junho que vai pror-
rogar a quarentena até o dia 28 de junho devido a propagação do corona-
vírus e o aumento de óbitos na região.

De acordo com o governo, a justificativa para não realizar alterações 
nas medidas de flexibilização leva em conta que a região possui uma “ten-
dência de avanço da pandemia”.

Em Casa Branca, o plano municipal “Retomada Consciente da Econo-
mia” está em vigor desde o dia 1º de junho e a segunda fase começaria na 
próxima segunda-feira, 15 de junho.

Entretanto, como essa semana tiveram registros de casos positivos e 
confirmação de óbito, a cidade não poderá avançar para a segunda fase e 
permanecerá na fase laranja do Plano São Paulo.

Para a Prefeitura, esta medida tem o objetivo de proteger a popula-
ção e controlar o avanço da Covid-19 na cidade. “O avanço na retomada 
econômica depende de todos. Infelizmente, estamos vendo muitas pesso-
as andando pelas ruas sem máscara e aglomerações em alguns locais. A 
pandemia não acabou e não podemos baixar a guarda. É importante sair 
somente se houver necessidade, usar máscara, manter distanciamento e 
evitar aglomerações. Só com a situação controlada é que poderemos avan-
çar para a próxima fase.”

As escolas municipais estão realizando um grande “Arraiá 
Virtual”, em 2020. Durante 14 dias, vídeos alegres, inovadores 
e criativos são postados diariamente, nos canais oficiais da Pre-
feitura: Facebook @prefeituracasabranca e no site www..casa-
branca.sp.gov.br. Os “Podcast” são repletos de conteúdos, infor-
mações, curiosidades e interatividades, uma explosão cultural, 
contextualizada com o Programa Casa Escola.

Segundo o Departamento de Educação, o objetivo do pro-
jeto é não deixar passar em branco as tradicionais festas juni-
nas, neste período de pandemia do coronavírus, em que as aulas 
presenciais foram suspensas.  “De acordo com a Base Nacional 
Comum Curricular, entendemos que mais do que promover um 
evento ou uma festa, o Currículo Municipal tem como meta for-
mar, informar e enriquecer de maneira integral a transformação 
da sociedade através do conhecimento”, informou a diretora de 
Educação.

Acompanhem os trabalhos de cada uma de nossas escolas!!!
Uma boa festança!!!

Casa Branca e cidades da região não 
avançam e continuam na mesma fase 

Educação municipal inova e cria o Arraiá Virtual
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A Prefeitura realiza dia-
riamente serviços de ma-
nutenção das vias públicas 
e no início desta semana a 
equipe realizou a construção 
de uma canaleta na rua Dr. 
Walter Avancini, no bairro 
Coesa. O local também re-
cebeu sinalização vertical e 
horizontal.

O serviço foi solicitado 
para atender a demanda 
levantada pela população 
que estava insatisfeita com 
a água que fi cava empoça-
da no local, provocando mal 
cheiro e até sendo um risco 
para a saúde pública, visto 
que o local pode ser um cria-
douro de larvas do mosquito 
Aedes aegypti.

Construção de canaleta 
vai resolver problema de 

água parada
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

RATIFICAÇÃO

RATIFICO a Dispensa de Licitação (emergencial) n° 
06/2020-Processo 275/2020 para a PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS COM PROFISSIONAIS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E 
CARGAS ATRAVÉS DE GERENCIAMENTO DE MOTORISTAS 
PROFISSIONAIS PARA CONDUZIREM VEÍCULOS DA FROTA 
MUNICIPAL, com fundamento no Artigo 24, incisos IV da Lei 
Federal nº 8.666/93, com as alterações dadas pelas Leis Fe-
derais nº 8.883/94 e nº 9.648/98. 

Contratada: MABG PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI-
-ME.CNPJ: 25.090.414/0001-80.

Valor total:  R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais). 
Prazo:  03 meses.

Casa Branca, 18 de junho de 2020. 

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA 
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020 
PROCESSO nº 154/2020

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de ma-
teriais odontológicos para a Rede Municipal de Saúde.

Informações:
Recebimento das propostas: A partir das 08H30 do dia 

09/06/2020 até às 08h50min do dia 02/07/2020.
Data e horário de abertura: 02/07/2020 - às 09hs:-

00min. Meio de utilização de recursos de tecnologia da in-
formação - INTERNET, no endereço eletrônico:  www.bll.org.
br  “Acesso  Identificado”,  licitação  na  modalidade PRE-
GÃO ELETRÔNICO. O  Edital,  poderá  ser  examinada  no  
endereço  supra-mencionado  a  partir  do  dia  19  de  ju-
nho  de  2020,  nos  endereços  eletrônicos:  www.bll.org.
br  e  https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-051/
con_relatorios_opcionais.faces,  ou  pelo  email:  licitacao@
casabranca.sp.gov.br.

Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720.

Casa Branca, 18.06.2020

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal
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Distribuição Gratuita

DECRETO Nº 2.694 DE  15 de JUNHO DE 2.020
 
Prorroga a “Fase 1” 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 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-CoV);

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

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

Considerando, por fim, as disposições do Decreto Esta-
dual nº 65.014/2020, pelo Governo de São Paulo.

DECRETA:
Art. 1º - Observados os Termos e condições estabele-

cidos no Decreto Municipal nº 2.690/2020, fica prorrogada 
a “Fase 1” do Plano Municipal de Retomada Consciente do 
Município de Casa Branca pelo período de 15 até 28 de ju-
nho de 2020.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogadas disposições em contrário.

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

Secretaria Geral
DECRETO Nº 2.695 de 15 de junho 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$ 217.000,00 (duzentos e dezessete mil reais) na 
dotação do orçamento vigente 010217.0824400192.027.3390
36/135 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Física.

Artigo 2º - O crédito adicional aberto no artigo 1º terá 
como fonte de recurso o proveniente de anulação parcial da 
dotação 010214.1339200152.022.339039/83 – Outros Servi-
ços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

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

                                                                    
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 15 de junho 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

Secretaria Geral
DECRETO Nº 2.696 de 15 de junho 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, II e V 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$ 666.000,00 (seiscentos e sessenta e seis mil 
reais) nas seguintes dotações do orçamento:

02.07.04.123.0007.2.008.319016/036 - Out Desp Var – P Civil -R$  93.000,00
02.16.10.301.0017.2.024.319016/107 - Out Desp Var – P Civil-R$174.000,00
02.20.15.452.0023.2.031.319016/165 - Out Desp Var – P Civil -R$165.000,00
02.23.17.512.0026.2.034.319016/180 - Out Desp Var – P Civil -R$  43.000,00
02.17.08.244.0019.2.027.339039/140 - Out Ser Terc – PJ -R$  61.000,00
02.17.08.244.0019.2.027.339039/142 - Out Ser Terc – PJ -R$  79.000,00
02.17.08.244.0012.2.019.335043/121 – Subvenções Sociais -R$  51.000,00

Artigo 2º - O crédito adicional aberto no artigo 1º terá 
como fonte de recurso o proveniente de anulação parcial das 
seguintes dotações:

02.07.04.123.0007.2.008.319011/035 - Vencimentos – P Civil - R$  93.000,00
02.16.10.301.0017.2.024.319011/105 - Vencimentos – P Civil - R$174.000,00
02.20.15.452.0023.2.031.319011/164 - Vencimentos – P Civil - R$165.000,00
02.23.17.512.0026.2.034.319011/179 - Vencimentos – P Civil - R$  43.000,00
 02.17.08.244.0019.1.019.449052/122 - Equip e Mat Perman.  - R$  61.000,00
 02.17.08.244.0019.1.019.449052/124 - Equip e Mat Perman   - R$  79.000,00
 02.17.08.244.0019.2.027.319011/125 – Venc e Vantagens     - R$  51.000,00

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

                                                                                           
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 15 de junho 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

Secretaria Geral/ 2020
PROJETO DE LEI 14/20, autoria do Vereador Rogério Mendes

LEI no. 3.659 de 15 de junho de 2020.
 

REVOGA A LEI MUNICIPAL N° 118, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1952.

A Câmara Municipal de Casa Branca aprova e o Prefeito 
Municipal sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica revogada a Lei Municipal n° 118, de 11 de 
dezembro de 1952.

Art. 2°. Revogadas as disposições contrárias, esta lei en-
tra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 15 de junho de 2020.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta 
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL
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PORTARIA NO. 6.686

DEFINE O PERIODO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ALO-
CADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 
UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA Prefeito do Município de 
Casa Branca, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, que lhe são conferidas por Lei, nos termos do Art. 81 
XV, da Lei Orgânica do Município;

 RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias coletivas aos servidores lo-

tados no Departamento Municipal de Educação e Unidades 
Escolares Municipais ocupantes dos seguintes cargos:

 Diretores de Escolas, Coordenadores Pedagógicos, Au-
xiliares Administrativos, Professores, Agentes Educacionais, 
Pajens, Merendeiras, Serventes e Agentes de Organização 
Escolar.

O período de férias será de 30 (trinta) dias, sen-
do 13.01.2020 a 27.01.2020 (já gozados) e no período de 
06.07.2020 a 20.07.2020.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 11 de junho de 2020.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Secretaria Geral
DECRETO Nº 2.697 de 17 de junho 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 II do art. 9º da Lei 
Municipal 3.629/2019,

R E S O L V E :
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

ABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2020- PROCESSO nº 265/2020

Objeto:Registro de Preços para aquisição de Equipa-
mentos, materiais diversos e afins para o Departamento 
Municipal de Administração, Promoção Social, Educação 
e Saúde.

Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 ho-
ras do dia 01/07/2020. 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 - Esquina com Rua Altino Arantes, Setor de Li-
citações. 

Retirada do Edital pelo email: licitacao@casabran-
ca.sp.gov.br ou na Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esqui-
na com Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo.

Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720. 

Casa Branca, 17.06.2020

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

O BEL PAULO ROBERTO OLIVEIRA CARRARA, Oficial do 
Registro de Imóveis e Anexos, desta Comarca de Casa Bran-
ca, Estado de São Paulo, na forma da Lei etc.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

TORNA PUBLICO que por parte da Companhia de De-
senvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Pau-
lo – C.D.H.U., CNPJ.nº 47.865.597/0001-09, FORAM DEPOSI-
TADOS NESTA SERVENTIA, onde se encontram à disposição 
dos interessados, para exame, memorial descritivo, mapa e 
demais documentos referentes à REGULARIZAÇÃO FUNDIÁ-
RIA URBANA – REURB-S denominado “CONJUNTO HABITA-
CIONAL CASA BRANCA H“, objeto da matrícula 21.510 do li-
vro 02, localizado no lugar denominado Odenir Buzatto, com 
frente para a Rodovia Prefeito José André de Lima (SP-340), 
com a área de 45.975,82 metros quadrados, no perímetro ur-
bano, desta cidade e Comarca de Casa Branca-SP, constituído 
de 134 lotes (27.790,72 m2), assim distribuídos: Quadra A 
com 14 lotes; Quadra B com 20 lotes; Quadra C com 24 lotes; 
Quadra D com 29 lotes; Quadra E com 35 lotes; e, 09 áreas 
públicas, sendo 07 áreas do sistema viário (14.321,99 m2); 
02 áreas institucional (1.573,56 m2); e 01 sistema de lazer 
(2.289,55 m2). Loteamento tipo residencial, aprovado pelo 
Município de Casa Branca-SP.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

REGISTRO DE IMÓVEIS
TÍTULOS E DOCUMENTOS

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Rua Altino Arantes nº 920 - Fone (19) 36740581

Casa Branca, Estado de São Paulo

PAULO ROBERTO OLIVEIRA CARRARA
Oficial

no valor de R$ 4.750.000,00 (quatro milhões setecentos e 
cinquenta mil reais) na dotação do orçamento vigente 0102
20.1545200231.027.449051/163 – Obras e Instalações.

Artigo 2º - O crédito adicional aberto no artigo 1º terá 
como fonte de recurso o proveniente de previsão de excesso 
de arrecadação da rubrica 2.1.1.00.1.1.02/64 – Operação de 
Crédito – Avançar Cidades autorizada pela Lei 3.587/2019.

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

                         
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 17 de junho 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



Casa Branca, 19 de junho de 2020 - Edição 157/20208


