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No final do mês, o Conselho Munici-
pal de Direito da Mulher (CMDM) se reuniu 
mais uma vez com o objetivo de discutir 
políticas públicas para as mulheres casa-
-branquenses e destacar os serviços que o 
governo municipal vem oferecendo. Dentre 
eles, estão o CREAS, CRAS, as capacitações 
oferecidas pelo Fundo Social de Solidarie-
dade, Projeto PAIÊ e PAT.

Conselho Municipal do Direito da Mulher se 
reúne para discutir políticas públicas 

Você conhece o CMDM?
O Conselho da Municipal de Direito da 

Mulher de Casa Branca é composto por 20 
conselheiras, sendo 10 do poder público e 10 
da sociedade civil, para o mandato do bi-
ênio 2019/2020. O CMDM é um órgão de 
controle social, fiscalizador da política de 
defesa dos direitos da mulher e tem como 
objetivo principal formular diretrizes de po-
líticas públicas relacionadas à promoção da 
melhoria das condições de vida da mulher.

“Um dos passos para o empoderamen-
to feminino é capacitar e dar condições 
às mulheres para que consigam ter au-
tonomia e autoestima, e isso se consegue 
também através de políticas públicas em 
prol da eliminação das formas de discri-
minação, assegurando o exercício pleno 
da participação da mulher no desenvolvi-
mento social, econômico, político e cultu-
ral da sociedade”, ressalta a administra-
ção municipal.

A Prefeitura ressalta que há diversas po-
líticas públicas que protegem e defendem a 
mulher em Casa Branca. Toda mulher que 
precisar de alguma orientação, informação ou 
ajuda, pode procurar algum órgão do municí-
pio, principalmente o CREAS, que está muito 
bem preparado para lidar com estas questões.

A sede do Conselho da Mulher fica na 
Promoção Social.

O Programa Bairros em Ordem está 
realizando um mutirão de serviços no Cen-
tro. Poda de árvores, corte de gramas, troca 
de lâmpadas, limpeza, cata treco, pintura e 
sinalização de faixas e 
guias estão sendo fei-
tos no bairro todo. Ser-
viços de tapa-buraco e 
recapeamento também 
estão sendo realizados.

A Prefeitura cuida, 
você cuida e a cidade 
muda!

Bairros em Ordem continua no centro
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A empresa Grãos de Ouro, especiali-
zada em agrodefensivos, está se instalando 
na cidade. Inicialmente, seis funcionários já 
foram contratados e a meta é chegar a 20, 
em 2020. A empresa está localizada provi-
soriamente no prédio da antiga Agrovecal e 
o espaço  defi nitivo, que está em obras, será 
no antigo Kalango (Bairro Industrial). O ne-
gócio envolve a venda de produtos agrode-
fensivos para produtores rurais.

Casa Branca é a primeira cidade do esta-
do de São Paulo escolhida pela empresa para 
a expansão de suas fi liais. "Escolhemos Casa 
Branca porque o município tem uma locali-
zação privilegiada, um centro agrícola único, 
além de possuir uma das maiores áreas irri-
gadas do país. A infraestrutura também nos 
chamou a atenção e, após uma análise mi-
nuciosa, chegamos à conclusão de que aqui 

A segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo segue até 
o dia 30 de novembro e é voltada para jovens adultos com idade entre 20 e 29 anos. O dia 
de mobilização nacional da campanha será 30 de novembro, quando todas as unidades de 
saúde do município estarão abertas para atender à população com essa faixa etária.

Na primeira fase, foram vacinadas crianças de seis meses a menores de 5 anos, que não 
estavam com a vacina em dia. É fundamental que aqueles que ainda não atualizaram seus 
cartões de vacina procurem uma unidade de saúde para evitar um novo surto da doença.

Apesar dos esforços empreendidos desde o início do programa de eliminação do saram-
po, nos últimos anos casos têm sido reportados em várias partes do mundo e segundo a Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS), muitos países permanecem endêmicos para o sarampo, 
principalmente aqueles com baixa cobertura vacinal e bolsões não vacinados. No Brasil, 
apenas de junho a setembro deste ano já foram confi rmados mais de 3.300 casos.

Mais oportunidades e geração de renda
Nova empresa se instala em 

Casa Branca
é um excelente local para a nova 
instalação. Temos certeza de que 
as expectativas serão atendidas e 
os resultados serão ótimos", afi r-
ma a gerente de Expansão, Mari-
lene Cesário.

A chegada desta nova empre-
sa comprova que a cidade, desde 
2017, passou a presenciar um de-
senvolvimento econômico crescen-
te, de forma a oferecer mais opor-
tunidades aos casa-branquenses e 
interesse de investidores.

"A vinda de mais uma empre-
sa para a cidade é uma notícia mais do que 
positiva e reforça o trabalho que está sen-
do realizado pela Prefeitura. Oferecer uma 
infraestrutura de excelência, como abaste-
cimento de água sem racionamento, trata-
mento de esgoto, tratamento de lixo, uma 
rede de saúde pública que atende a popu-
lação com qualidade, uma rede municipal 

de educação exemplar, uma malha viária 
recuperada, já é uma realidade em Casa 
Branca. Tudo isso é um grande incentivo aos 
investidores e faz parte das preocupações do 
governo atual", comenta a administração 
municipal.

Damos as boas-vindas à empresa Grãos 
de Ouro e desejamos sucesso na Capital Es-
tadual Jabuticaba!

Nova etapa da Campanha de Vacinação 
contra sarampo vai até sábado, dia 30
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Por meio de programas na área da Educação Ambiental, a Pre-
feitura de Casa Branca  vem executando atividades que contribuem 
para a conscientização, desde cedo, da importância da reciclagem. O 
trabalho vem sendo realizado pelo Departamento de Agricultura e 
Meio Ambiente  com  alunos da  rede municipal de ensino. A proposta 
do poder público municipal com intervenções nessa área é promover 
a conscientização da população para a importância do cuidado com 
o meio ambiente.

Na segunda-feira, 25,  a  Escola Municipal Mascaro foi contempla-
da com  palestra sobre a importância da reciclagem. Na oportunidade 
a equipe da Prefeitura apresentou os programas da Agenda Municipal 
de Sustentabilidade que foram implantados na cidade. 

A Prefeitura  destacou que a intenção do poder público munici-
pal é investir ainda mais nas ações educativas. “Programas na área 
educacional têm contribuído muito com as ações de preservação e de 
reciclagem. É por meio desses programas que conseguimos conscien-
tizar os cidadãos, principalmente as crianças, tornando-as agentes 
multiplicadores na comunidade”. 

Entre as ações da Agenda Municipal de Sustentabilidade  estão os 
programas ‘Casa Branca Mais Verde’, “Adote uma Praça”, pontos de 
coleta seletiva como:  “Papa Pilha”, “Papa óleo e eletrônicos” e Apoio 
a Cooperativa de Reciclagem e “Coleta seletiva interna”. 

O Departamento de Agricultura e Meio Ambiente  realiza também 
abordagens educativas com distribuição de material educativo duran-
te o Programa Casa Branca Cuida.

Prefeitura desenvolve trabalho de Educação 
Ambiental nas escolas da rede municipal
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A Confederação Brasileira de Desportos para Defi-
cientes Intelectuais convocou o atleta paradesporto casa-
-branquense Felipe Junqueira Domiciano para compor a 
delegação da Seleção Brasileira de Atletismo. O atleta vai 
participar do Trisome Games (Jogos Mundiais para Atletas 
com Síndrome de Down 2020), no período de 31 de março 
a 7 de abril de 2020, em Antália (Turquia).

Felipe faz parte da equipe paradesportiva da Prefeitura 
de Casa Branca há três anos. Já conquistou inúmeros títulos 
como arremesso de peso, dardo e disco e salto em distância 
em campeonatos regionais e nacionais, aumentando cada 
vez mais suas marcas e obtendo excelentes resultados.

A Prefeitura incentiva o esporte em Casa Branca e, as-
sim, vem transformando a vida de muitas pessoas.

Parabéns Felipe e técnico Paulo Rímoli Oliveira!

Atleta paradesporto casa-branquense é convocado 
para disputar jogos na Turquia em 2020

Já estamos torcendo por você! Continue 
lutando e conquistando os seus sonhos!

O programa Bolsa Família do Plano Brasil 
Sem Miséria garante, com recursos do governo fe-
deral, transferência financeira para famílias extre-
mamente pobres (renda per capita mensal de até 
R$ 85) e pobres (renda per capita entre R$ 85,01 e 
R$ 170). Em Casa Branca, 1.083 famílias recebem 
o recurso atualmente.

No dia 7 de dezembro, os moradores do Bela 
Vista poderão obter informações de como partici-
par do Programa Bolsa Família. A partir das 13h, 
o Programa Casa Branca Cuida estará no bairro 
oferecendo vários serviços à população.

Mais de mil famílias recebem o 
Bolsa Família em Casa Branca
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CONVITE
A Câmara Municipal tem a grata satisfação de convidar Vossa 

Senhoria e digníssima família para a solenidade de entrega dos TÍ-
TULOS DE CIDADÃOS CASABRANQUENSES e DIPLOMAS DE MÉRITO 
COMUNITÁRIO aos senhores:

Títulos de Cidadãos Casa-branquenses
- Cláudio Batista Teixeira
- Luiz Carlos Lucchesi (in memoriam)

Diplomas de Mérito Comunitário
- Amauri Silva Palma
- André Pinto Ribeiro
- Marcos Paulo Marçola
- Claudinei Pereira da Silva
- Cidney Ferreira

Dia 6 de dezembro de 2019
20 horas
Auditório da Câmara Municipal

Vereador JOSÉ CLÁUDIO MARTINS DOS REIS
Presidente

CONVITE
A Câmara Municipal tem a grata satisfação de convidar Vos-

sa Senhoria e digníssima família para a solenidade de entrega dos 
TÍTULOS DE CIDADÃOS CASABRANQUENSES aos senhores:

- ex-Deputado Estadual Chico Sardelli
- Maestro Agenor Ribeiro Netto

Dia 11 de dezembro de 2019
20 horas
Auditório da Câmara Municipal

Vereador JOSÉ CLÁUDIO MARTINS DOS REIS
Presidente

CONVITE
A Câmara Municipal tem a grata satisfação de convidar Vossa Se-
nhoria e digníssima família para a solenidade de entrega dos TÍTU-
LOS DE CIDADÃOS CASABRANQUENSES e DIPLOMAS DE MÉRITO 
COMUNITÁRIO aos senhores:

Títulos de Cidadãos Casa-branquenses
- Antonio Paulo Bacan
- Sebastião Juvenal
- Reginaldo Célio de Oliveira
- Manoel Josué de Souza
- Oiti Vieira
- Marcos Aurélio Damasceno

Diplomas de Mérito Comunitário
- Célia Aparecida Cunha Filipini
- Marcelo Luiz Mião

Dia 13 de dezembro de 2019
20 horas
Auditório da Câmara Municipal

Vereador JOSÉ CLÁUDIO MARTINS DOS REIS
Presidente
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A Prefeitura está trabalhando na con-
clusão dos últimos detalhes para o lança-
mento do Roteiro Rural. Neste momento, 
está sendo feita a sinalização nas cinco rotas  
da cidade.

O projeto é o segundo roteiro turístico da 
cidade (o primeiro é o Roteiro Histórico Cul-
tural). O lançamento acontecerá no dia 6 de 
dezembro, às 9h30, no gabinete do prefeito.

Aguarde, pois vem muita novidade por aí!

Prefeitura trabalha nos 
últimos detalhes do 

lançamento do roteiro rural

Dia 29/11 é o prazo final para o elei-
tor realizar sua biometria e evitar que o 
seu título seja CANCELADO!

Compareça ao Cartório Eleitoral loca-
lizado na Rua Luiz Piza, 885, Centro, Casa 
Branca, e faça logo a sua biometria.

Ressaltamos que o agendamento é op-
cional caso o eleitor queira comparecer 
em data e hora marcadas. O agendamen-
to é facilidade e comodidade ao eleitor!!

Porém quem comparecer ao cartório 
será atendido, estando agendado ou não!

Ah!! O plantão é nos dias 23 e 
24/11, sábado e domigo, das 8h às 
14 hs, para atendimento ao público.

Atenção 
eleitores 
de Casa 
Branca‼

Secretaria Geral/ 2019

Projeto de Lei 79/19
Autoria do Vereador Rubens Antonio Scapin

LEI Nº 3.628 de 25 de novembro de 2019.

DECLARA A JABUTICABEIRA A ÁRVORE SÍMBOLO DO 
MUNICÍPIO DE CASA BRANCA. 

A Câmara Municipal de Casa Branca aprova e o Prefei-
to Municipal sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica declarada a JABUTICABEIRA – Plinia cauli-
flora -, a Árvore Símbolo do município de Casa Branca.

Art. 2°. Caberá à Administração pública municipal pro-
mover, incentivar e realizar programas de plantio e cultivo 
de jabuticabeiras nos logradouros públicos do município – 
sede e distritos, orientando a população para a preservação 
e cultivo da espécie, pela sua importância econômica e cul-
tural para a cidade de Casa Branca, denominada oficialmen-
te Capital Estadual da Jabuticaba.

Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

Prefeitura Municipal de Casa Branca,25 de novembro de 
2019.

JOSÉ CLAÚDIO MARTINS DOS REIS
No exercício do cargo de Prefeito Municipal

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta 
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL
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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

Secretaria Geral/ 2019

LEI Nº 3.629 de 27 de novembro de 2019.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO 
DE CASA BRANCA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

A Câmara Municipal de Casa Branca aprova e o Prefei-
to Municipal sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do 
município de Casa Branca para o exercício financeiro de 
2020, compreendendo o Orçamento Fiscal referente aos po-
deres do município, seus fundos, órgãos e entidades da Ad-
ministração Pública Municipal Direta. 

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2°. A receita estimada totaliza R$ 118.393.000,00 
(cento e dezoito milhões, trezentos e noventa e três mil re-
ais), discriminada no Anexo 2 (conforme Lei 4.320/64), espe-
cificada nos incisos abaixo:

I – R$ 115.713.000,00 (cento e quinze milhões, sete-
centos e treze mil reais) do Orçamento da Administração 
Direta; e

II – R$ 2.680.000,00 (dois milhões, seiscentos e oitenta 
mil reais) do Orçamento da Câmara Municipal.

Art. 3°. A receita será realizada mediante a arrecada-
ção de tributos e outras receitas correntes e de capital, es-
timadas por Categoria Econômica, conforme Anexos 1 e 2 
(conforme Lei 4.320/64).

Parágrafo único. As receitas advindas de transferên-
cias financeiras entre os entes da Administração Direta e 
Indireta, conforme disposto nas Portarias n°s 339, de 31 de 
agosto de 2001; 504, de 3 de outubro de 2003 e 688, de 14 
de outubro de 2005, da Secretaria do Tesouro Nacional, estão 
discriminadas nos Anexos 6, 7 e 9 (conforme Lei 4.320/64). 

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA E SUA DISTRIBUIÇÃO

Art. 4°. A despesa fixada totaliza R$ 118.393.000,00 
(cento e dezoito milhões, trezentos e noventa e três mil re-
ais), distribuída entre as unidades dos poderes Legislativo e 
Executivo, conforme Anexo 2 (conforme Lei 4.320/64).

Art. 5°. Estão plenamente assegurados os recursos 
para atendimento aos investimentos e projetos em anda-
mento, e contempladas as despesas de conservação do pa-
trimônio público, conforme estabelece o art. 45 da Lei Com-
plementar n° 101, de 4 de maio de 2000. 

Art. 6°. Os Fundos Especiais constantes do Orçamento 
Fiscal somente poderão ter as suas despesas realizadas até 
o montante correspondentes ao efetivo ingresso das respec-
tivas receitas. 

Parágrafo único. Com base no disposto no caput des-
te artigo, o Poder Executivo suplementará, se necessário, as 
dotações vinculadas aos Fundos Especiais, até o limite de 
suas efetivas arrecadações. 

Art. 7°. A despesa total, fixada por Poder, Órgãos e por 
Função, encontra-se definida nos Anexos 7, 8 e 9 (conforme 
Lei 4.320/64). 

Parágrafo único. As despesas realizadas com recursos 
advindos das transferências financeiras entre os entes da 
Administração Direta e Indireta, conforme disposto nas Por-
tarias n°s 339, de 29 de agosto de 2001; 504, de 3 de outubro 
de 2003 e 688, de 14 de outubro de 2005, da Secretaria do 
Tesouro Nacional, estão discriminadas nos Anexos 6, 7 e 9 
(conforme Lei 4.320/64). 

SEÇÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS 

ADICIONAIS SUPLEMENTARES

Art. 8°. Ficam os Poderes Executivo e Legislativos au-
torizados a abrir créditos adicionais suplementares entre 
programas e ações, por decreto, quando necessário, nos 
termos da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, 
relativas às despesas do Orçamento Fiscal da Administração 
Direta e Indireta e do Orçamento da Previdência Municipal, 
até o limite de 5% (cinco por cento) do total da despesa fi-
xada no art. 4° desta Lei, para cada Poder individualmente 
considerado.  

Art. 9°. Ficam excluídos do limite autorizado no art. 8° 
desta lei os créditos adicionais suplementares destinados a:

I – atender ao pagamento de despesas decorrentes de 
precatórios judiciários, amortizações e encargos da dívida, e 
pessoal e encargos;

II – atender despesas financiadas com recursos vincu-
lados a operações de crédito, convênios, fundos especiais, 
transferências federais, estaduais e parcerias;

III – incorporar o superávit financeiro, apurado no ba-
lanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019, ou excesso 
de arrecadação;

IV – suplementar dotação, utilizando recursos aloca-
dos na reserva de contingência; 

V – atender despesas das funções Educação, Assistên-
cia Social, Saúde e Habitação. 

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder 

reajustes salariais e proceder à revisão de plano de cargos 
e salários do funcionalismo, respeitado o disposto na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 
2020.

Art. 11. A utilização das dotações com origem de re-
cursos em transferências ou operações de crédito fica condi-
cionada à celebração dos instrumentos.

Art. 12. Os Poderes Executivo e Legislativo poderão 
recodificar, por decreto, itens do Orçamento Geral do Mu-
nicípio para o exercício de 2020, no que for necessário, em 
razão das atualizações de Portarias Federais de classificação 
de despesas, bem como as demais exigências do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo – TCESP, para o devido regis-
tro do Orçamento Municipal no sistema AUDESP. 

Art. 13. As despesas com o pagamento dos requisitó-
rios judiciários estão especificadas no Anexo 6 (conforme 
Lei 4.320/64) na Unidade Orçamentária 02.07 Contabilidade, 
Tesouraria e Tributação. 

Art. 14. Verificando-se ao final de um bimestre que a 
realização da receita poderá não comportar o cumprimento 
das metas de resultado primário ou nominal estabelecidos 
no anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias para o exercício financeiro de 2020, deverá ser promovi-
da a limitação de empenho e movimentação financeira nos 
30 (trinta) dias subsequentes, conforme instituem os arts. 9° 
e 22 da Lei Complementar n° 101, de 2000. 

§ 1°. Para cumprimento do estabelecido no caput deste 
artigo fica a Diretoria de Planejamento e Apoio Administra-
tivo autorizada a definir cotas orçamentárias e financeiras 
em período a ser definido em instrumentos regulamentar 
interno, bem como a promover a limitação de empenho, 
quando necessário, no âmbito do Poder Executivo, obser-
vado o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 
exercício de 2020.

§ 2°. As Diretorias deverão considerar, para efeito de 
conter despesas, preferencialmente, os recursos orçamentá-
rios destinados às despesas de capital relativas a obras e ins-
talações, equipamentos e material permanente, e despesas 
correntes não afetas a serviços básicos.

§ 3°. No caso de restabelecimento da receita prevista, 
ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos em-
penhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às 
reduções efetivadas.

Art. 15. Esta lei entra em vigor em 1° de janeiro de 
2020.

Prefeitura Municipal de Casa Branca,27 de novembro de 
2019.

 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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PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO 

RATIFICO o Contrato de Dispensa de Licitação n° 10/2019- 
Processo n° 131/2019 para a prestação de serviços especializa-
dos para planejamento, organização e execução de provas de 
processo seletivo, com fundamento no Artigo 24, incisos II e 
XIII da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações dadas pelas 
Leis Federais nº 8.883/94 e nº 9.648/98. Contratada: GLOBAL 
CONCURSOS PÚBLICOS. Valor: Sem custos para o município.

Casa Branca, 27 de novembro de 2019. 

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Secretaria Geral/ 2019

Projeto de Lei 69/19
Autoria do Vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha

LEI Nº 3.630 de 27 de novembro de 2019.

DENOMINA “ARISTÓTELES BARBOZA” O PONTILHÃO DO 
BAIRRO DO DESTERRO QUE DÁ ACESSO À SP 215.

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

Art. 1º. Fica denominado “Aristóteles Barboza” o ponti-
lhão do Bairro do Desterro que dá acesso à SP 215.

Art. 2°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca,27 de novembro de 2019.

 MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
 PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta 
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

Secretaria Geral/ 2019

Autoria do Vereador José Cláudio Martins dos Reis (Jacaré).

LEI Nº 3.631 de 27 de novembro de 2019.

Cria no Município de Casa Branca a Contribuição Vo-
luntária à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Casa 
Branca e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Casa Branca aprova e o Prefei-
to Municipal sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criada a Contribuição Voluntária à Irman-
dade da Santa Casa de Misericórdia de Casa Branca.

§ 1º. - A contribuição referida no caput será de pa-
gamento voluntário e constará em boleto bancário de cota 
única constante do carnê de cobrança do Imposto Predial e 
Territorial Urbana - IPTU, no valor de R$ 22,00 (vinte e dois 
reais).

§ 2º. O valor da contribuição poderá ser alterado por 
ato do Poder Executivo, a partir do IPTU de 2021, mediante 
publicação de Decreto.

Art. 2º - O valor da contribuição arrecadada nos ter-
mos desta Lei, descontado exclusivamente o custo bancário 
de sua cobrança, será transferido direta e integralmente à 
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Casa Branca 
para custeio ou para aquisição de móveis e equipamentos a 
serem utilizados em suas atividades.

Art. 3º- A Administração Municipal dará publicidade e 
divulgação da contribuição definida nesta lei, esclarecendo 
à população sua relevância e o seu caráter não obrigatório.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei em 
prazo hábil para que sua aplicação se dê a partir do exercício 
de 2.020.

Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta 
Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, 
consignadas no orçamento vigente e seguintes, suplemen-
tadas, se necessário.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data da publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Casa Branca,27 de novembro de 
2019.

 MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
 PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta 
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

P O R T A R I A Nº. 6.581

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, INCISO V e 
VIII DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, 

RESOLVE: 
Nomear membros para compor a Portaria da Comissão 

de Organização e Acompanhamento do Processo de Classifi-
cação e Atribuição de Classes e/ou Aulas para o ano letivo de 
2020.

- Adriana Multini
- Ana Maria Thiago Landim 
- Cristiane Santa Rosa Contin
- Elisabete Aparecida Soares Mechilão
 -Isabel Aparecida Mariano Martins
- Juliana Policarpo
- Maria Aparecida Vieira de Souza Menardi
- Maria de Lourdes da Silva Manoel
- Patrícia Santos Angelini

Registre-se   e   publique-se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 11 de novembro de 2019.

 MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

P O R T A R I A   Nº. 6.579
      

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 ITENS VIII DA LEI 
ORGÂNICA     DO MUNICÍPIO, 

CONSIDERANDO: o artigo 96 parágrafos 3o. da Lei no. 
10.083 de 23.09.1998, Código Sanitário do Estado de São Paulo, 
que determina a publicação das autoridades sanitárias, semes-
tralmente;

RESOLVE constituir a nova EQUIPE TÉCNICA DE VIGI-
LÂNCIA SANITÁRIA, pelos profissionais abaixo relacionados:

THAÍS RIBEIRO – CPF no. 306.424.248-29 – Coordenadora de Equipe

- SOFIA MARTINATTI GRILO CPF no. 415.079.818-48 – Arquiteta

TAÍS DE ANDRADE SARTORI-CPF – 187.721.308-06-Aprovação de 
Projetos

KLAUS GIOVANELLI KIRSCHBAUER – CPF – 339.173.923-28 Técni-
co em Operação e Manutenção, Controle de Dosagem de Produtos 
Químicos nas ETAs.

ALVACIR ESTEVAM THOMÉ – CPF no. 024.850.668-41 – Reparador 
de hidrômetro.

   Fica revogada a Portaria no.6.457 de 19 de novembro 
de 2018.

     
Registre      -      se      e      Publique      -      se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 08 de novembro de 
2019.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL
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LEI Nº 3.632 de 27 de novembro de 2019.

“DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO AO PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ES-
TADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETÁRIA DE SE-
GURANÇA PÚBLICA E PELO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO “RI-
CARDO GUMBLETON DAUNT”, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 
firmar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, por 
intermédio da Secretária de Segurança Pública e pelo Institu-
to de Identificação “Ricardo Gumbleton Daunt”, objetivando a 
instalação, manutenção e funcionamento do Posto de Identifi-
cação do IIRGD nas instalações do CICE (CENTRO INTEGRADO 
DE CULTURA E EVENTOS), situado na Praça Rui Barbosa nº 56 
- Centro

Parágrafo único – Os Serviços e obrigações de cada partí-
cipe constarão do convênio que, depois de assinado, fará parte 
integrante desta Lei.

Art.2º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei 
correrão por conta de dotações próprias consignados no orça-
mento vigente suplementadas se necessário na forma da Lei.

Art.3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua Publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Casa Branca,27 de novembro de 2019.

 MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
 PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta 
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

DECRETO Nº 2.640 de 27 de novembro de 2019.
                      
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 art. 8º da Lei Municipal 
3.577/2018,

 R E S O L V E :

 Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2019 - PROCESSO nº 138/2019

Objeto:Execução de Serviços de Acolhimento Institu-
cional, na modalidade Residência Inclusiva, Proteção Social 
Especial de Alta Complexidade.O credenciamento deverá ser 
realizado até às 09:00 do dia 30/12/2019 na Praça Barão de 
Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua Altino Arantes, Setor de 
Protocolo. A análise dos documentos ocorrerá às 09:00 do 
dia 30/12/2019 na Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina 
com Rua Altino Arantes, Setor de Licitações.-Retirada do Edi-
tal 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, 28.12.2019

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

Departamento Municipal de Saúde
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PUBLIQUE-SE
Proc. 026/2003 – Valéria Ferriolli Marques ME 
Rua Cel José Júlio n° 848 – Centro – Casa Branca/SP
Em 05/11/2019, elaborado Termo de Inutilização nº 468
Publique-se.
Proc. 115/18 – DrogaL Farmcêutica Ltda
Rua Cel. José Julio, nº 661 – Centro – Casa Branca/SP
Em 14/11/19, elaborado Termo de Inutilização nº 470.
Publique-se
Proc. 105/2003 – Gustavo Palma Nogueira
Rua Luiz Piza n°452 – Centro – Casa Branca/SP
Em 25/11/19, elaborado AI nº 638 conf. art. 122 do Código 
Sanitário Estadual.
Publique-se.
Proc. 019/2003 – Wolsey Viana Júnior 
Rua Luiz Piza n°452 – Centro – Casa Branca/SP
Em 25/11/19, elaborado AI nº 637 conf. art. 122  do Código 
Sanitário Estadual.
Publique-se.

DEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE FUN-
CIONAMENTO INICIAL
Proc. 037/2019 – Jandira Aparecida Mafra
Rua Familia Mafra n°93 – Venda Branca – Casa Branca/SP
Publique-se

DEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LI-
CENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COM 
/ SEM EQUIPAMENTO
Proc. 985/2002 – Associação Lar Francisco de Assis 
Rodovia SP 340 km 239 – Zona Rural – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc. 068/2010 – Associação Lar Francisco de Assis – Dis-

pensário de Medicamentos 
Rodovia SP 340 km 239 – Zona Rural – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc. 072/2006 – Alex Tercetti dos Santos 
Rua Sete de Setembro n°46 – Centro  – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc. 019/2010 – Matheus Henrique Georgetto 
Rua André Pio n°473 – Centro  – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc. 032/2015 – Lar São Vicente de Paulo de Casa Branca 
Av.Luiz Gama n°33 – Centro  – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc. 030/2008 – Ortofisio Medicina e Fisioterapia ltda 
Rua Manoel Martins n°367 – Centro  – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc. 039/2005 – Supermercado Rede Forte ltda 
Alameda Ganymedes José  n°1379 – Centro  – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc. 023/2018 – Roseli de Fátima Dota 
Rua Moacir Troncoso Peres  n°335 – Centro  – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc. 077/2019 – Pichitelli Loja de Variedades ltda 
Rua Altino Arantes n°782 – Centro  – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc. 043/2011 – Clinamege Clínica Médica ltda 
Rua Angelo Francischett  n°287 – Centro  – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc. 038/2007 – Candido & Camilo ltda ME
Rua dos Costa Manso  n°75 – Centro  – Casa Branca/SP
Publique-se.

ALTERAÇÃO DADOS CADASTRAIS NA LICENÇA DE FUNCIONA-
MENTO/ CADASTRO 
Proc. 119/2017 – Cooperativa de Trabalho de Professores de 
Casa Branca 
Rua Capitão Horta n°209 – Centro – Casa Branca/SP
Em 14/11/2019, deferido o requerimento de alteração da 
Razão Social e Responsável Legal conforme protocolo n° 
748/2019.
Publique-se

Casa Branca, 27 de novembro de 2019

Thaís Ribeiro
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

no valor de R$ 79.182,00 (setenta e nove mil cento e oitenta 
e dois reais) na dotação 02.18.15.452.0021.2.029.339035/14
4 Serviço de Consultoria.

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

02.07.04.123.0007.2.008.339035/39 Serviço de Consultoria  R$ 38.341,00
02.24.20.606.0027.2.035.339039/183 Outros Serv. Terc-PJ R$ 40.841,00 

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

sua publicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 27 de novembro de 2019.
                                  

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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