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Os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) deste 
ano chegam às residências com o “Boleto Solidário”. A iniciativa da 
Prefeitura tem por objetivo sensibilizar a população a contribuir com 
o Hospital de Casa Branca, principalmente neste momento tão críti-
co de pandemia.  

O boleto extra tem o valor de R$ 22 reais e seu pagamento é 

IPTU 2020: Contribuinte poderá ajudar 
a Santa Casa com “Boleto Solidário”
Iniciativa da Prefeitura, pagamento do boleto extra de R$ 22 reais é facultativo

facultativo até o mês de junho.  “Reiteramos que trata-se de uma 
contribuição espontânea e não obrigatória, em prol da Santa Casa”, 
afirma a Prefeitura.

Ainda de acordo com a Prefeitura, todo o montante arrecadado 
com as eventuais doações da população, via “Boleto Solidário”, será 
repassado diretamente à Santa Casa, por meio de transferência ban-
cária em conta corrente indicada pela entidade.

O Provedor da Santa Casa nforma que os recursos serão utilizados 
na aquisição de materiais, insumos hospitalares, EPIs e pede a cola-
boração dos casa-branquenses.

“Esta ação elaborada pela Prefeitura é de muita importância para 
a nossa Santa Casa, além de conscientizar a população de que preci-
samos deste gesto de solidariedade. Vamos abraçar mais essa causa”, 
diz o provedor.
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Dia 8 de abril, 18h
Departamento de Educação
Praça Barão do Rio Pardo s/n - Praça do Rosário



 Casa Branca, 3 de abril de 2020 - Edição 146/20204

O programa Casa Escola já tem recebido a aprovação de 
crianças e famílias de Casa Branca. Os pequenos e seus respon-
sáveis têm realizado as atividades e estão mantendo a rotina de 
estudos em casa.

Os professores da Rede Municipal de Ensino também criaram 
grupos no WhatsApp com suas turmas e estão trocando sugestões de 
leitura, atividades e oferecendo toda a orientação necessária. Todos 
estão muito envolvidos e unidos.

De acordo com a Diretoria de Educação, estamos no caminho 
certo neste momento de isolamento social. “O conceito de escola sem 
muros agora segue com a escola dentro de casa”, comenta.

Crianças e famílias aprovam o 
Programa Casa Escola 
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Apesar da dengue ter perdido o protagonismo neste momento, o mos-
quito Aedes aegypti não tirou férias. Ao contrário:. Em Casa Branca, há 216 
casos positivos e 476 notifi cações de janeiro até agora. Em outras palavras: 
os cuidados da população e das autoridades de saúde com a dengue não 
devem, de jeito nenhum, ser renegados a segundo plano.

Você sabia? 
As doenças associadas ao mosquito - que também transmite zika e chi-

kungunya - podem ocasionar complicações cardíacas em uma parcela dos 
infectados, como a miocardite. Isso ocorre porque essas infecções desenca-
deiam uma resposta de defesa (a infl amação) que eventualmente se torna 
excessiva e acaba atingindo outros órgãos, a exemplo do coração.

A miocardite pode levar ao crescimento do coração e provocar arritmias, 
algumas vezes graves. Entre os sintomas mais comuns estão dor no peito, 
palpitações, sensação de cansaço e falta de ar. Quando essa complicação dá 
as caras, as reações normalmente aparecem entre uma e duas semanas após 
a contaminação pelos vírus.

Faça a sua parte.

Em tempos de Coronavírus, não 
podemos amolecer contra a Dengue

Fonte: Revista Saúde
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A campanha de vacinação contra a gripe foi retomada na terça-feira, dia 31, para o grupo prioritário 
(idosos e profissionais da saúde) em Casa Branca e distritos, após a chegada de um novo lote de vacinas.

Os idosos dos distritos estão sendo vacinados dentro de suas próprias casas.
Nas fotos, idosos são vacinados em Venda Branca.

Idosos são vacinados em suas 
residências em Venda e Lagoa Branca 
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Secretaria Geral

DECRETO Nº 2.671 de 02 de abril 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 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$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) na dotação 
do orçamento vigente 02.15.27.812.0016.1.015.449051/85 – 
Obras e Instalações.

Artigo 2º - O crédito adicional aberto no artigo 1º terá 
como fonte de recurso o proveniente de anulação parcial da 
dotação 02.20.15.452.0023.1.027.449051/161 – Obras e Ins-
talações.

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

sua publicação.
                         

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 02 de abril de 2020.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta 
Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2020 - PROCESSO nº 47/2020

Objeto: Prestação de serviços de locação de 01 (um) 
caminhão do tipo “varredeira” com operador e insumos con-
sumíveis, com exceção do combustível que será fornecido 
pela contratante.

Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas 

Departamento Municipal de Saúde
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIO-
NAMENTO INICIAL
Proc. 014/2020 – Wanda Viana de Moraes Libanez 
Rua Cel José Júlio n° 357 – Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.

DEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LI-
CENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COM / 
SEM EQUIPAMENTO
Proc. 082/2018 – Edvalson José Antonialli ME 
Rua Cel José Júlio n° 133 – Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc. 075/2003 – Maricy Andrade da Silva 
Rua Duque de Caxias n° 668 – Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc. 017/2019 – Raquel Dutra Garretti de Almeida 
Av Dr Francisco Nogueira de Lima n° 125 – Centro – Casa 
Branca/SP
Publique-se.
Proc. 013/2008 – Antônio Augusto Filho Presentes ME 
Rua Dr. Moacir Troncoso Peres n° 204 – Centro – Casa Bran-
ca/SP
Publique-se.
Proc. 008/1996 –E. M. de Oliveira Casa Branca -ME 
Praça Barão de Mogi Guaçu n° 02 – Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.

Casa Branca, 25 de MARÇO de 2020.

Thaís Ribeiro
COORD. VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Setor de Administração Tributária 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO 
PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU DO EXERCICIO 

DE 2020. 

O Setor de Administração Tributária notifica de for-
ma global e impessoal os contribuintes proprietários, 
possuidores a qualquer titulo, titulares do domínio útil 
de imóveis localizados na zona urbana ou de expansão 
urbana no município de Casa Branca – Estado de São 
Paulo dos lançamentos relativos ao Imposto Predial e 
Territorial Urbano - IPTU do exercício de 2020, conforme 
Código Tributário Municipal – Lei 2.354/1998. 

DO PAGAMENTO: 
O pagamento do IPTU (Impostos Predial e Territo-

rial Urbano) do exercício de 2020, poderá ser efetuado 
de forma única (cota única) com 10% (dez por cento) 
de desconto até o vencimento em 29 de abril de 2020 
ou parcelado em até 9 (nove) parcelas com vencimento 
inicial em 29 de abril de 2020 e término em 22 de dezem-
bro de 2020. O não pagamento do Imposto na data fixada 
pelo Decreto 2.439 de 22/03/2017 sujeitará o imposto aos 
acréscimos dos encargos legais previstos no Código Tri-
butário Municipal – Lei 2.354/1998. 

DOS CARNES: 
Os carnes já estão sendo enviados aos contribuintes 

pelos CORREIOS. Os contribuintes que por qualquer mo-
tivo NÃO receberem os carnês até 15 de abril de 2020 
poderão emitir a segunda via através do acesso a internet 
disponível no site da Prefeitura Municipal de Casa Bran-
ca http://www.casabranca.sp.gov.br/ - (Importante: para 
emissão da segunda via pelo site é necessário ter a inscrição 
imobiliária/cadastral do imóvel) ou então poderá retirar 
a segunda via do carne junto a Prefeitura do Município 
de Casa Branca sito à Praça Barão de Mogi Guaçu, nº 51 
– Centro de segunda a sexta-feira no horário das 8hs-
30min. às 11hs00min. e das 13hs00min. às 16hs:30min., 
devendo apresentar o carne de IPTU do exercício ante-
rior 2019 ou de anos anteriores, caso contrário, o contri-
buinte será considerado NOTIFICADO, nos termos legais 
supra citados, ficando sujeito ao pagamento do tributo 
com acréscimos legais, conforme prevê a Lei nº. 2.354 de 
11/12/1998 – Código Tributário Municipal. 

Prefeitura Municipal Casa Branca, 31 de março de 2020. 

Setor de Administração Tributária

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

do dia 16/04/2020. 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, 01.04.2020

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal
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