
 Casa Branca, 24 de julho de 2020 - Edição 162/2020



 Casa Branca, 24 de julho de 2020 - Edição 162/20202

A Prefeitura iniciou no dia 16 de ju-
lho uma nova campanha para intensificar 
a vacinação contra o sarampo. O objetivo 
é imunizar crianças de 6 meses a adultos 
até 49 anos. A nova campanha especial de 
vacinação vai até o dia 31 de agosto.

Mesmo com a pandemia do novo coro-
navírus, as autoridades sanitárias afirmam 
que as pessoas devem comparecer aos pos-
tos de saúde para se vacinar, respeitando as 
recomendações de distanciamento social. A 
vacina é a maior prevenção contra diversas 
doenças, inclusive o sarampo.

O calendário nacional de vacinação pre-
vê a aplicação da vacina tríplice viral (que 

Vacinação contra o Sarampo
Campanha vai até o dia 31 de agosto para o público alvo de 6 meses a 49 anos.

protege contra sarampo, rubéola e caxum-
ba) aos 12 meses de idade. Aos 15 meses 
deve haver o reforço com a tetraviral, que 
protege também contra varicela.

Além disso, os bebês com seis meses ou 
mais também devem receber a chamada 
“dose zero”, que não é contabilizada no ca-
lendário, mas é recomendada devido à cir-
culação do vírus.

Pessoas de outras faixas etárias que 
não possuem as duas doses na carteira de 
vacinação ou não se lembram se já rece-
beram a imunização também podem rece-
ber a vacina nos postos de vacinação e nos 
distritos de Casa Branca, após a avaliação 

Estamos retornando com o 
Programa Casa Escola, pois as 
férias acabaram. Realizem as 
atividades com capricho e em-
penho. Vamos estudar e apren-
der em casa com a família e 
com as professoras que estão 
on line nos grupos de whatsapp 
das escolas.

As atividades serão pos-
tadas nas páginas oficiais da 
Prefeitura às terças e sextas e 
também nos grupos de what-
sapp das escolas.

Programa Casa Escola 
Diante da preocupação com 

a suspensão das aulas provo-
cadas pelo Novo Coronavírus 
e com o objetivo de manter a 
importância da rotina de estu-
do com crianças, no período de 
quarentena e isolamento social, 
a Prefeitura Municipal lançou o 

da carteira de vacinação pelos profissio-
nais de saúde.

A vacina é contraindicada para bebês 
com menos de 6 meses e para pessoas imu-
nodeprimidas e gestantes.

Casa Escola está de volta
Programa Casa Escola.

O Programa Casa Escola 
foi implementado como ferra-
menta pedagógica, através do 
Decreto nº2.679 de 29 de abril 
de 2020,  destinada a fomen-
tar ações curriculares com o 
objetivo de compensar a carga 
horária letiva no âmbito das 
Unidades Escolares da Rede 
Municipal de Educação e as-
segurar que os objetivos edu-
cacionais de ensino e apren-
dizagem previstos nos planos 
de cada escola, para cada uma 
das séries (anos , etapas ou ci-
clos), sejam alcançados até o 
final do ano letivo.

As atividades são divulga-
das todas as terças e sextas-
-feiras nos canais oficiais da 
Prefeitura Municipal (facebook 
e site) e nos grupos de whatsa-
pp das escolas onde cada pro-
fessor desenvolve e orienta a 
realização das atividades bem 
como  as atividades do Cader-
no de Atividades impresso para 

Olá, alunos da Rede 
Municipal de Educação!

cada aluno desde a Educação 
Infantil até a EJA (Educação de 
Jovens e Adultos) através de 
vídeos, áudios, e outros meios 
utilizados em tecnologia digi-
tal para o ensino remoto.

Para quem não tem acesso 
à internet, as atividades estão 
disponíveis no Departamento 
de Educação e nas Unidades Es-

colares dos Distritos de Lagoa e 
Venda Branca,  onde os pais ou 
responsáveis podem fazer a re-
tirada das atividades impressas.

Lembrando que quarentena 
e isolamento social 

não são férias!!!
Estude em casa! Fique em casa!
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A Prefeitura informa que ainda há vacinas contra a gripe dispo-
níveis para a população em geral. A vacinação segue também para 
o público de 30 a 49 anos.

A administração municipal alerta que, principalmente as pessoas 
de 6 meses a 29 anos, devem procurar a vacinação, pois este grupo 
ainda não atingiu a meta esperada.

Previna-se!

Mesmo com a diminuição da proliferação 
do Aedes aegypti nos dias frios durante o 

outono e o inverno, o combate ao mosquito 
transmissor da dengue, zika vírus e 

chikungunya continua em Casa Branca. 
Elimine criadouros.

Dengue Mata!

Continua a 
Campanha de 

Vacinação contra 
a Gripe 
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A Prefeitura alerta que as medidas de distanciamen-
to social como forma de conter a pandemia precisam ser 
respeitadas pela população. O isolamento social é uma 
das principais recomendações da Organização Mundial 
da Saúde. É preciso seguir à risca essa medida.

Os casos estão aumentando em Casa Branca, então 
quem puder, por favor, fique em casa. Se todos colabo-
rarem vamos passar por este momento mais rápido.

Com a ajuda de todos nós comprando no comércio de 
nossa cidade, principalmente nos pequenos negócios do nos-
so bairro. Os negócios locais são o combustível de toda a eco-
nomia, e promover esse tipo de consumo gera ganhos para 
toda a cidade, pois ajuda a estabelecer um comércio mais 
justo, desde o pequeno agricultor até o restaurante da esqui-
na, criando mais empregos e melhor distribuição de renda.

Portanto, em tempos de crise de Covid-19, queremos res-
saltar a importância do consumo consciente, valorizando 
empreendedores e apoiando pequenos negócios durante esta 
temporada de isolamento.

É preciso criar uma verdadeira rede de apoio ao comércio 
de nossa cidade, para que possam se fortalecer neste mo-
mento. Vamos continuar a comprar no comércio de nossa 
cidade e do nosso bairro, estimulando a economia, e juntos 
enfrentar a crise do coronavírus.

Você sabe como 
a Economia vai 
sobreviver ao 
Coronavírus? 

Coronavírus: encontros sociais são 
propícios para a disseminação da Covid-19
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Entre os meses de maio e agosto, quan-
do há escassez de chuvas, ventos fortes e 
tempo seco, o clima torna as queimadas 
mais propensas, trazendo assim uma série 
de problemas ambientais. Por isso, a Prefei-
tura de Casa Branca está conscientizando a 
população para combater as queimadas no 
município, através da campanha “Fogo no 
mato, mata”.

As queimadas são provocadas pelo mau 
hábito de colocar fogo em lixo, terrenos bal-
dios, margens de córregos e beiras de rodo-

Queimada é crime 
vias. Nesta época do ano, devido à falta de 
chuvas, é muito mais fácil acontecer um in-
cêndio, até mesmo por causa de uma ponta 
de cigarro acesa.

As queimadas que ocorrem em terrenos 
urbanos e na zona rural destroem a vegeta-
ção, degradam o solo e prejudicam os ani-
mais. Além disso, poluem o ar com fumaça e 
gases tóxicos, provocando doenças respira-
tórias. As queimadas podem, ainda, causar 
acidentes nas estradas.

Todos os casa-branquenses podem aju-

dar na campanha, não provocando queima-
das e denunciando essa irresponsabilidade à 
Defesa Civil, através do telefone 992535465.

Vale lembrar que há penalidades para 
quem queimar vegetação, de acordo com a 
Lei de Crimes Ambientais.

Prevenir é a melhor forma de evitar o fogo. 

Confira as dicas da 
Prefeitura:

• Mantenha seu terreno limpo, com o 
mato cortado e recolhido, impedindo a ocor-
rência de incêndios e a proliferação de ani-
mais e vetores de doenças.

• Se ao lado da sua casa existem terrenos 
abandonados, oriente os proprietários a lim-
pá-los. Caso nada seja feito, denuncie!

• Não solte balões. É perigoso! Além dis-
so, tome cuidado com os fogos de artifício e 
nunca jogue bitucas de cigarro, pois podem 
tornar-se focos de incêndio.

• Quando há incêndios, todos acabam 
prejudicados. Ao ver focos de incêndio, avise 
imediatamente a Defesa Civil.

• Além do mal que causa ao meio am-
biente, a fumaça das queimadas é prejudi-
cial à saúde, causando problemas respira-
tórios, principalmente em crianças e idosos.

• Respeite o meio ambiente e não brin-
que com fogo; as leis de proteção contra 
queimadas são rígidas.

• Informe e oriente as pessoas que você 
conhece sobre os cuidados a serem tomados, 
evitando, assim, incêndios, muita fumaça e 
destruição.
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Caso você tenha sintomas como: aumento 
de temperatura, coriza, tosse seca, falta de 
ar, perda de apetite ou de olfato, entre em 

contato com o atendimento Alô Saúde.
É a Prefeitura de Casa Branca no 

enfrentamento à covid-19!

Diante da pandemia do novo coronavírus, especialistas vêm in-
sistindo na necessidade de isolamento domiciliar. Uma atitude que 
tem sido colocada como tão fundamental quanto lavar bem as mãos. 
Mas, para algumas pessoas, essa não é uma realidade possível. Muita 
gente não tem como evitar sair às ruas. Nesse contexto, algumas me-
didas ajudam a não levar a infecção de fora para dentro do ambiente 
residencial. Ao deixar a residência, é importante usar máscara, manter 
distância mínima entre as outras pessoas de 1,5 metro a 2m, evitar 
contato físico como apertos de mão, abraços e beijos, lembrar da eti-
queta respiratória ao tossir ou espirrar, procurar não tocar em superfí-
cies como maçaneta e corrimão e, ao chegar ao local de destino, lavar 
as mãos com água e sabão ou usar álcool gel 70%.

Outra medida importante é procurar carregar o mínimo para a 
rua – basicamente só celular, carteira e chave.

Outra medida de prevenção é carregar álcool em gel na bolsa ou 
utilizar luvas para manusear produtos em supermercados, sacolões e 
farmácias, por exemplo. O importante é evitar locais cheios. Se estiver 
cheio, vá em outro horário.

Ao voltar para casa, não esqueça de higienizar o celular, carteira, 
cartões de banco e a bolsa. O mais importante é lavar as mãos sem-
pre. Manter ambientes arejados, com portas e janelas abertas, é mais 
uma atitude importante.

Saiba como evitar o contágio do 
Coronavírus ao sair na rua

Ao entrar no carro, é indicado, depois de limpar as mãos, higieni-
zar as áreas de contato, em especial maçanetas, puxadores de portas, 
descansos de braços, volante, câmbio, botões e outros elementos – o 
álcool em gel pode danificar algumas peças do veículo e, portanto, o 
melhor é mesmo água e sabão neutro, que podem ser aplicados com 
um borrifador e, depois, passar um pano. Quanto ao ar-condicionado, 
é melhor evitar. A preferência deve ser por manter o interior do auto-
móvel arejado e com o ar externo circulando.

Dentro do ônibus, é bom evitar, na medida do possível, tocar as 
alças e, mais uma vez, tanto depois de sair do carro ou do ônibus, o 
mais importante é lavar as mãos ao chegar ao destino e, antes disso, 
lembrar de não tocar no rosto.

Lembre-se, em tempos de pandemia a cautela é fundamental!

Como no ambiente doméstico, ir à rua requer atenção redobrada em tempos da Covid-19.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Extrato do Contrato nº 114/20.

Contratada: FLASH SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ Nº02.926.361/0001-99.
Objeto:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-

DA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CEN-
TRO DE ESPORTES E LAZER PAULISTANO 
– BAIRRO DO DESTERRO. O valor total  do 
presente Contrato é de  R$ 691.723,69(seis-
centos e noventa e um mil setecentos e vin-
te e três reais e sessenta e nove centavos).

Prazo:  03 meses.

Casa Branca,20.07.2020

Marco César de Paiva Aga
PREFEITO MUNICIPAL

Secretaria Geral
DECRETO Nº 2.707 de 08 de julho 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 aos incisos 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$ 336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais) 
na dotação do orçamento 02.17.08.244.0019.2.027.339039/1
36 – Outros Serv. Terceiros – PJ.

Artigo 2º - O crédito adicional aberto no artigo 1º terá 
como fonte de recurso a previsão do excesso de arrecada-
ção da rubrica 1.7.2.8.01.9.1.04/53 – Outras Transf. Estado – 
Proteção Básica Específica referente o programa Residência 
Inclusiva.

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

 
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 08 de julho 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

COMUNICADO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020 
PROCESSO Nº 357/2020

Objeto: Contratação de empresa para prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equi-
pamentos odontológicos na rede municipal de saúde.

 A Prefeitura Municipal de Casa Branca, através de 
seu pregoeiro, comunica a quem possa interessar que o 
referido Pregão Presencial está sendo Cancelado em vir-
tude do contingenciamento orçamentário do exercício 
de 2020. Tal procedimento é feito pelo executivo, com o 
objetivo de assegurar o equilíbrio orçamentário, ou seja, 
equilibrar a execução de despesas e a disponibilidade efe-
tiva de recursos.

Casa Branca, 23 de julho de 2020.

Cláudio M.A. de Rezende Júnior
Pregoeiro

P O R T A R I A   Nº. 6.701
      

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, como 
segue:

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 – En-
genheiro Fiscal

- TAÍS DE ANDRADE SARTORI-CPF – 187.721.308-06- Encarre-
gada do Setor de Aprovação de Projetos

- ANA CARINA PINHEIRO DOMINGUES – CPF -287.283.448-63 
– Técnica em Enfermagem

-  ALESSANDRO JOSÉ DE GOES – CPF no. 105.244.078-94 – 
Agente Técnico        de Assistência de Saúde

-  LUCIENE MARTINS CALDEIRA – CPF no. 120.312.998-08 - 
Dentista 

Fica revogada a Portaria no.6.579 de 08 de novembro de 2019.
     

Registre      -      se      e      Publique      -      se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 20 de julho de 2020.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

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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