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Casa Branca dá show nos Jogos Abertos
Pela primeira vez na história, Casa Branca participa dos Jogos Abertos com um grande 

número de atletas e conquista diversas medalhas

A Prefeitura Municipal levou 50 atle-
tas, de 15 a 30 anos, para os Jogos Abertos do 
Interior, que aconteceu no período de 12 a 22 
de novembro, em Marília/SP. É a primeira vez 
na história que a Capital Estadual da Jabutica-
ba participa desta competição com um gran-
de número de atletas.

As equipes casa-branquenses deram um 
show e conquistaram diversas medalhas: 

 
Atletismo
Antônio Marco Pereira de Araújo con-

quistou o sétimo lugar na prova dos 10.000 
metros rasos

 
Atletismo ACD masculino
Eduardo Augusto Romanini de Souza: 

ouro no arremesso de peso, ouro no lança-
mento de dardo, prata no lançamento de 
disco

Kaique da Silva Oliveira: ouro no lança-
mento de dardo e bronze no arremesso de 
disco

Odenir de Oliveira da Silva: prata no lan-

çamento de dardo e bronze no arremesso de 
peso

Vanderlei Aparecido da Silva: ouro no ar-
remesso de peso

 
Basquete Sub-20 masculino
Prata
 
Ginástica Rítmica feminina
Lívia Moreira conquistou o quarto lugar 

na Bola, quinto lugar Mãos Livres e sexto lu-
gar em Fitas

 Futsal masculino
É a primeira vez que a equipe participa 

da competição e fez história na sua partici-
pação

 
“Estas conquistas são resultados do tra-

balho que está sendo realizado desde o iní-
cio da administração atual. O investimen-
to e atenção ao esporte têm transformado 
vidas e levado o nome de Casa Banca nas 
competições pelo país”, comenta o diretor de 
Esportes.

Os Jogos Abertos é o maior torneio po-
liesportivo da América Latina e participaram 
cerca de 15 mil atletas representando 211 
municípios de todas as regiões do estado.

Ano que vem os Jogos Regionais e Jogos 
do Idoso (JORI) acontecem em Casa Branca.

Ginástica Rítmica

Equipe de Futsal Masculino

Equipe de BasqueteEquipe de Atletismo

Equipe Atletismo ACD Masculino
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Equipe Fuji Banzai conquista 27 medalhas 
no campeonato brasileiro de Karatê CKBI

Mais um excelente resultado con-
quistado pela Equipe Fuji Banzai/ Prefei-
tura

Na semana passada, Casa Branca foi 
representada pela Equipe de Karatê Fuji 
Banzai/DET no Campeonato Brasileiro 
de Karatê CKBI. O evento foi realizado 
em Itapecerica da Serra/SP, de 15 a 17 
de novembro.

Após os três dias de campeonato, 
Casa Branca conquistou 27 medalhas 
(11 ouro, 8 prata e 8 bronze), colocando 
a cidade 27 vezes no pódio.

Veja os atletas de Casa Branca que 
subiram ao pódio:

Medalha de ouro: Gabi, Jenifer, Pedro 
Urbano, Thaina, Vitor Urbano, Bailarina, 

Delgado, Pablo, Equipe Juvenil Reveza-
mento (Pablo/ Marcos Renato) e Equipe 
Mirim Revezamento (Vitinho/Rafael)

Medalhas de prata: Claudinho, Bian-
ca, Breno, Gui, Edmilson, João Marcos, 
Pedro Paiva, Mika

Medalhas de bronze: André, Bryan, 
João Vitor Oliveira, Mikael Pimenta, Gu, 
Marcos Renato, Mika

A Prefeitura informa que os interes-
sados em participar das aulas de Karatê 
da Equipe Karatê Fuji Banzai/DET devem 
ligar para o Professor Suda no telefone 
992218751.

As aulas são gratuitas.

Desde o dia 4 de novembro, a nova 
Loja de Economia Solidária de Casa 
Branca recebe vários visitantes diaria-
mente. O espaço é uma parceria com 
a Prefeitura e funciona como um ponto 
de venda para que os empreendedores 
que trabalham com produtos artesanais 
feitos com jabuticaba e Centro Histórico 
possam apresentar e comercializar seus 
produtos para a população e turistas.

O estabelecimento fica ao lado do pré-
dio do gabinete do prefeito, na rua Coronel 
José Júlio - Centro e atua para o fomento 
em todos os níveis de atividade. Visa, prin-
cipalmente, gerar oportunidade de renda 
dentro dos conceitos da economia solidá-
ria, trazendo um formato de produção co-
laborativo, cooperativo e solidário.

O projeto é mais uma ação da admi-
nistração atual para crescer o nível de 
emprego e renda dos munícipes. “A Eco-
nomia Solidária é uma das frentes tra-

balhadas no governo municipal que me-
lhoram a vida das pessoas e este novo 
espaço será fundamental para o bom 
andamento da ideia”, comenta o chefe 
de gabinete da Prefeitura. 

Para que o empreendedor possa par-

ticipar é preciso ser morador de Casa 
Branca, artesão que trabalhe com pro-
dutos feitos com jabuticaba ou com o 
Cento Histórico e dirigir-se ao Departa-
mento de Agricultura e Meio Ambiente, 
no CICE (antigo prédio da FEPASA).

Loja de Economia Solidária gera novas 
oportunidades de renda no município
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É preciso que a população se mobilize 
para eliminar os locais que possam 

acumular água e virarem criadouros do 
mosquito Aedes aegypti.

De acordo com a Equipe de Endemias, nesse período os focos do 
mosquito se multiplicam. “Ele leva de cinco a sete dias para se desen-
volver de ovo à forma adulta. É muito rápido. Por isso, precisamos agir 
imediatamente”, alertou a chefe da equipe.

Com a estação chuvosa e a elevação da temperatura, os casa-bran-
quenses devem ter os cuidados redobrados para evitar proliferação e 
aumento de casos de dengue.

É preciso que a população se mobilize para eliminar os locais que pos-
sam acumular água e virarem prováveis criadouros do mosquito Aedes 
aegypti.

O combate à dengue é uma luta diária de todos. Vamos vencer essa 
guerra. 

Ação, sim. Dengue, não.

Dengue: Prefeitura faz alerta sobre 
criadouros de mosquito
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A rede municipal de ensino realizou 
uma avaliação de aprendizagem. A ação 
está inserida no “Projeto Estações”, que 
tem como meta produzir um diagnóstico 
da situação da escolaridade no municí-
pio, visando a implementação de melho-
rias na qualidade educacional.

De acordo com a diretora de Educa-
ção de Casa Branca, a aplicação do exa-
me visa diagnosticar os conhecimentos 
prévios dos alunos no que diz respeito 
aos objetivos referentes ao ano escolar 
em que se encontram matriculados, de 
acordo com as diretrizes do referencial 
curricular da rede municipal de ensino, 
auxiliando na identificação de possíveis 
dificuldades e contribuindo para o pla-
nejamento das ações pedagógicas no 
município.

Com este diagnóstico é possível pro-
mover ações corretivas nas escolas e pro-
mover cada vez mais um ensino público 
de qualidade.

Alunos da rede municipal fazem 
avaliação de desempenho escolar

Cerca de 3 mil estudantes participaram da prova 
que foi aplicada na terça-feira, 19 de novembro
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Departamento de Educação/Secretaria Geral/2019

DECRETO Nº 2.639   de   11   de novembro   de   2019.
“Dispõe sobre o processo de atribuição de classes                

e/ou aulas do Pessoal Docente do Quadro do Magistério Público 
Municipal para o ano letivo de 2020 e dá outras providências”.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, Prefeito Municipal de Casa 
Branca – SP, no uso e gozo de suas atribuições legais, e tendo 
em vista a Lei Municipal nº 3.019, de 29 de janeiro de 2010, com 
a redação alterada pela Lei Municipal nº 3.112, de 07 de dezem-
bro de 2011 e Lei Municipal nº 3.608 de 30 de agosto de 2019,

DECRETA: 
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art.1º- Os processos de atribuição de classes e/ou aulas 

para os docentes efetivos do quadro do magistério público mu-
nicipal, docentes titulares de cargo da rede estadual em exercí-
cio na rede municipal por força do convênio de municipaliza-
ção e docentes contratados por prazo determinado, para o ano 
letivo de 2020, serão realizados de acordo com as disposições 
deste decreto.

Parágrafo único - Os processos de atribuição de classes 
e/ou aulas atenderão as modalidades de ensino oferecidas no 
âmbito do Sistema Municipal de Ensino e aquelas absorvidas 
através do Convênio, Programa de Ação de Parceria Estado/Mu-
nicípio para o Atendimento do Ensino Fundamental (2º ao 5º 
ano) oriundas das unidades escolares municipalizadas.

Art.2º -A Direção do Departamento Municipal de Educa-
ção designará comissão para execução, coordenação, acompa-
nhamento e supervisão dos processos de atribuição de classes 
e/ou aulas em todas as fases previstas em cronograma divulga-
do em momento oportuno, assegurando-lhes absoluta transpa-
rência e legalidade.

Art. 3º - O processo de atribuição de classes e/ou aulas 
ocorrerá em nível de Departamento Municipal de Educação 
quando serão atribuídas classes e/ou aulas oferecidas no âmbi-
to do Sistema Municipal de Ensino. 

Art. 4º- A classificação dos professores que atenderá o 
processo de atribuição de classes e/ou aulas para o ano letivo 
de 2020 se dará em listagem classificatória geral. 

Parágrafo único -Para fins de classificação dos professo-
res conveniados da Rede Estadual de Ensino o Departamento 
Municipal de Educação respeitará normas e regras explicitadas 
pela Secretaria Estadual de Educação. 

Art. 5º- Em casos de empate de pontuação na classifica-
ção geral o desempate será efetuado pela aplicação dos seguin-
tes critérios: 

I - Preferirá o de maior pontuação relativa a tempo de efe-
tivo exercício no emprego público do magistério do município 
de Casa Branca;

II - Preferirá o de maior pontuação relativa a títulos;
III - Preferirá o de maior idade cronológica.
Art. 6º- Os projetos que vierem a ser implantados pelo 

Departamento Municipal de Educação terão edital próprio e 
serão ofertados aos docentes interessados e inscritos que apre-
sentarem os pré-requisitos definidos no referido edital, em mo-
mento oportuno. 

Art.7º- O docente que aposentado no emprego público 
que ocupa no Quadro do Magistério Público Municipal (QMM) 
e dando continuidade em suas funções, terá o tempo de efeti-
vo exercício, anterior à data da concessão da sua aposentado-
ria, computado em sua pontuação no critério tempo de efetivo 
exercício.

Art. 8º- Competirá ao Departamento Municipal de Educa-

ção executar o processo de atribuição de classes e/ou aulas do 
Sistema Municipal de Ensino e aquelas absorvidas pelo convê-
nio de municipalização.

Art. 9º- Competirá à comissão designada na conformida-
de do art. 2º, o que segue: 

I - Calcular e computar ao tempo de efetivo exercício, o 
período de 01 de julho de 2018 a 30 de junho de 2019, dos do-
centes efetivos do Quadro do Magistério Municipal;

II- Acompanhar o processo de atribuição de classes e/ou 
aulas dos docentes efetivos da Rede Municipal de Educação e 
dos conveniados através do Programa de Ação de Parceria Es-
tado/Município para o Atendimento do Ensino Fundamental (2º 
ao 5º ano), cuidando do perfeito registro de atas;

III- Promover a divulgação das listagens classificatórias, 
receber recursos interpostos pelos interessados e deliberar so-
bre os mesmos, divulgando as listagens definitivas;

IV- Receber, analisar e deliberar sobre os requerimentos 
de permuta de protocolados do Departamento Municipal de 
Educação pelos interessados do QMM, em momento anterior ao 
início do ano letivo, e promovê-la, se o caso;

V- Apurar o saldo de classes e/ou aulas, classificando-as 
como “de caráter livre” ou “em caráter de substituição” para 
fins de atribuição e promovendo a atribuição de classes e ou 
aulas, nos termos da lei.

VI- Deliberar sobre a oportunidade e conveniência da rea-
lização de processo de permuta de sede de referência docente 
para o ano de 2020, em momento anterior ao início do ano leti-
vo, e promovê-la, se o caso;

VII- Deliberar sobre a realização de permuta, de período, 
entre docentes da mesma classe e/ou aulas no âmbito da unida-
de escolar, desde que não haja prejuízo ao educando, em qual-
quer momento do ano letivo de 2020, e promovê-la se o caso; 

VIII- Promover e supervisionar qualquer outra sessão de 
atribuição de classes e/ou aulas que se faça necessária durante 
o ano letivo;

IX- Registrar em atas, as sessões de atribuição de classes 
e/ou aulas, com a assinatura de todos que delas participarem;

X- Analisar e deliberar sobre os casos omissos neste De-
creto.

CAPÍTULO II
DA INSCRIÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO
Art.10 - O Departamento Municipal de Educação convo-

cará os docentes efetivos do Quadro do Magistério Municipal, 
a fim de procederem as suas inscrições para os processos de 
atribuição de classes e/ou aulas, utilizando-se da “ficha de ins-
crição” constante do Anexo I deste Decreto.

§1º - O docente deverá acompanhar o preenchimento dos 
dados requeridos na ficha; apresentar fotocópia dos certificados 
de titulação acadêmica, se o caso; conferir a somatória, incluin-
do o tempo de efetivo exercício computado, exceto o que estiver 
afastado de seu emprego em razão de licença sem vencimentos 
ou o que estiver exercendo outra função fora da área da edu-
cação.

§2º - Os docentes conveniados nos termos do Programa 
de Ação de Parceria Estado/Município para o Atendimento do 
Ensino Fundamental terão suas inscrições para Processo Anual 
de Atribuição de Classes e Aulas para o ano letivo de 2020 regu-
lamentadas pelas Portarias CGRH-4/2019 e CGRH-6/2019.

§ 3º - A classificação dos docentes conveniados será soli-
citada à sede referência responsável pelo controle da vida fun-
cional dos mesmos. 

Art.11 - Os docentes inscritos serão classificados em or-
dem decrescente de pontos, na forma do artigo 5º deste De-
creto, considerando o computo total discriminado na ficha de 
inscrição.

§ 1º - Para os fins de que trata o caput deste artigo, será 
observado o artigo 97, parágrafos 1º e 2º da Lei Municipal nº 
3.019, de 29 de janeiro de 2010, com redação alterada pela Lei 
Municipal nº 3.112, de 07 de dezembro de 2011 e Lei Municipal 
nº3.608, de 30 de agosto de 2019, procedendo-se à contagem de 
pontuação de todos os integrantes do QMM, considerando-se o 
Anexo IX do mesmo diploma legal alterado.

§2º - Será utilizada para computo ao tempo de efetivo 

exercício, para fins de contagem de tempo, a data fixada como 
data limite sempre o dia 30 de junho do ano precedente ao que 
será atribuído.

Art.12 - Para a pontuação de que trata o §1º do artigo 
anterior, considerar-se-á:

I- Como título o curso superior, em nível de graduação 
ou pós-graduação lato ou stricto sensu, desde que comprovada 
a conclusão através do certificado ou diploma registrado junto 
ao Ministério da Educação;

II- A graduação em Pedagogia como fator de pontuação 
para o professor habilitado para o magistério na Educação 
Infantil (Creche e Pré-Escola) e para o primeiro ciclo do ensi-
no fundamental (1º ao 5º ano), cujo requisito do concurso de 
ingresso tenha sido, no mínimo, o magistério em nível médio 
(normal), independentemente de possuir, ele, esta formação;

III- A graduação em Licenciatura na área da Educação 
como fator de pontuação para o professor habilitado para o ma-
gistério na Educação Infantil (Creche e Pré-Escola) e para o pri-
meiro ciclo de ensino fundamental (1º ao 5º ano), cujo requisito 
do concurso de ingresso tenha sido, no mínimo, o magistério 
em nível médio (normal), e que não possua outro curso de nível 
superior na área da Educação, nos termos do artigo 64 da Lei 
Federal nº 9.394 de dezembro de 1996;

IV- Tempo de efetivo exercício no emprego público do 
município de Casa Branca, aquele descrito no artigo 66, caput, 
incisos e parágrafos, da Lei Municipal nº 3.019, de 29 de janeiro 
de 2010, com redação que lhe foi dada pela Lei Municipal nº 
3.112, de 07 de dezembro de 2011.

Art. 13 - As listagens classificatórias com as respectivas 
quantidades de pontos serão organizadas pela Comissão, na 
conformidade do artigo 5º deste Decreto sendo publicadas e 
divulgadas nas respectivas unidades escolares, na sede do De-
partamento Municipal de Educação e no sítio eletrônico da Pre-
feitura Municipal de Casa Branca.

Art. 14 - Caberá recurso pelo docente, dirigido à comissão 
de que trata o art. 2º deste Decreto, no prazo de dois dias úteis, 
para a não concordância da classificação geral.

Parágrafo único - Será julgado liminarmente desprovido 
o recurso que não apresentar fundamentação ou for protocola-
do intempestivamente.

Art. 15 - A comissão de que trata o artigo 2º deste Decre-
to analisará sobre os recursos interpostos no prazo de um dia 
útil, a partir do qual cada recorrente poderá procurar pelo ato 
decisório de seu recurso junto ao Departamento Municipal de 
Educação.

CAPÍTULO III
DA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/OU AULAS
Art. 16 - As atribuições de classes e/ou aulas ocorrerão 

nos dias, locais e horários discriminados em cronograma divul-
gado e publicado pelo Departamento Municipal de Educação, 
em momento oportuno.

Art. 17 - O processo de atribuição de classes e/ou aulas 
dos docentes do Quadro do Magistério Municipal (QMM) segui-
rá a classificação geral.

§ 1º- O docente impedido de participar do processo de 
atribuição poderá fazer-se representar através de instrumento 
legal.

§ 2º -No caso da inscrição/atribuição de classes e/ou au-
las por procuração, deverá ser apresentado o instrumento de 
mandato com firma reconhecida e cédula de identidade do pro-
curador.

§ 3º - Na ausência de procurador, a comissão de que trata 
o artigo 2º deste Decreto o representará. Em ambos os casos, não 
caberá recurso das atribuições efetuadas aos representantes.

Art. 18 - O processo de atribuição de classes e/ou aulas 
observará a seguinte ordem de preferência, quanto à situação 
funcional do servidor:

I – Professores conveniados em exercício na rede munici-
pal por força do convênio de municipalização;

II– Professores empregados públicos efetivos, que ingres-
saram por concurso público de provas e títulos no Quadro do 
Magistério Municipal (QMM), ou declarado estáveis por disposi-
ção constitucional, segundo sua classificação;
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III - Professores empregados públicos efetivos, que in-
gressaram por concurso público de provas e títulos no Quadro 
do Magistério Municipal (QMM) interessados na substituição 
de classes e/ou aulas de docentes efetivos afastados a qualquer 
título, sendo permitida apenas uma troca de classe e/ou aulas;

IV - Professores empregados públicos efetivos, que in-
gressaram por concurso público de provas e títulos no Quadro 
do Magistério Municipal (QMM), interessados na ampliação de 
jornada.

V – Professores públicos temporários, contratados por 
prazo determinado através de classificação em processo sele-
tivo simplificado.

§ 1º- Aos docentes mencionados no inciso IV serão ofer-
tadas, em caráter de substituição, as classes e aulas remanes-
centes da atribuição aos docentes ocupantes de emprego per-
manente e que não sejam passíveis de serem destinadas para o 
provimento de novo emprego.

§ 2º - Os professores públicos temporários que assumi-
rem classe e/ou aulas eventuais, fixarão sede em determinada 
unidade escolar para efeito de controle do ponto, contudo deve-
rão atender as demais unidades escolares quando requisitados.

Art. 19 -Os professores que tiverem atribuídas classes e/
ou aulas no Atendimento Educacional Especializado (AEE) deve-
rão comprovar formação especifica:

 I – Pós-graduação em Autismo; 
 II – Pós-graduação em Educação Especial - Deficiência 

Intelectual;
 III – Pós-graduação em Educação Especial e Inclusiva;
 IV – Pós-graduação em Atendimento Educacional 

Especializado.
Art. 20 - No caso de fusão de classes e/ou aulas no decor-

rer do ano, a classe será atribuída ao docente efetivo e quando 
for o caso de dois titulares será atribuída a classe e/ou aula ao 
docente melhor classificado.

§ 1º - Sempre que houver necessidade de atendimento ao 
docente efetivo do QMM, deverá ser aplica a ordem inversa de 
classificação dos docentes, para redução ou dispensa do docen-
te admitido em caráter temporário.

§ 2º - Se houver necessidade de redução de classes e/ou 
aulas o docente efetivo será reaproveitado em outra unidade 
escolar que comporte o mesmo.

Art. 21 - Os professores empregados públicos efetivos, 
que ingressaram por concurso público de provas e títulos no 
Quadro do Magistério Municipal (QMM), interessados por per-
muta, deverão encaminhar a Comissão de Atribuição requeri-
mento em data anterior ao primeiro dia letivo.

Art. 22 - As sessões de atribuição de classes e/ou aulas du-
rante o ano letivo respeitarão as regras gerais e serão realizadas 
sempre no Departamento Municipal de Educação, observada a 
listagem classificatória geral, consultando a disponibilidade 
dos servidores efetivos, para substituições necessárias.

Art. 23 - As atribuições de classes e/ou aulas que vierem 
surgir durante o ano letivo respeitarão as regras gerais e serão 
realizadas no Departamento Municipal de Educação.

Art. 24 - O docente efetivo que, no ano letivo anterior 
assumiu carga suplementar à sua jornada de trabalho e desistiu 
da mesma, fica impedido de participar de atribuição de aulas 
para a mesma finalidade para o ano letivo corrente e o subse-
quente, de acordo com a legislação vigente.

Art. 25 - O docente que contratado por prazo determi-
nado, que houver desistido das classes e/ou aulas assumidas, 
ficará impedindo durante o ano letivo corrente e o subsequente 
de participar do processo de atribuição de classe e/ou aulas. 

Art. 26 - O docente já contratado em caráter temporário 
para exercer as substituições eventuais nas unidades escolares 
(professor eventual), poderá participar dos processos de atri-
buição no decorrer do ano letivo caso surjam classes e/ou aulas 
oriundas de licenças saúde e outras, desistências de acordo com 
o disposto no art. 31 deste Decreto ou salas abertas no decorrer 
do ano letivo para atender o aumento da demanda de alunos.

Parágrafo único - Fica vedado ao docente já contratado 
em caráter temporário para exercer substituições eventuais, 
participar dos processos de atribuição no decorrer do ano letivo 
para fins de atuação na mesma condição, professor eventual, 

em outra unidade escolar.
Art. 27 - O docente, candidato à admissão por prazo de-

terminado que não comparecer no horário e nem se fizer re-
presentar por procuração legal, ou ainda que, estando presente 
declinar da classe e/ou aulas que lhe forem apresentadas, será 
tido como desclassificado da respectiva sessão e seguirá a lista-
gem classificatória.

§ 1º - O docente, candidato à admissão por prazo deter-
minado deverá comparecer ao processo de atribuição munidos 
dos documentos constantes do Edital de Processo Seletivo, sob 
a pena de ficar impedido de concorrer. 

§ 2º - No que se refere ao caput do artigo, o horário das 
sessões de atribuição de classes e/ou aulas serão às segundas-
feiras às 8 horas.

CAPÍTULO IV
DO ACÚMULO DE CARGOS, EMPREGOS E/OU FUNÇÕES 

PÚBLICAS
Art. 28 - O docente que pretender atuar em regime de 

acúmulo de cargos, empregos e/ou funções públicas deverá de-
clará-lo, na conformidade do Anexo II deste Decreto, durante a 
sessão de atribuição de classes e/ou aulas, diretamente ao dire-
tor da unidade escolar, sob pena de ter julgada ilegal a condição 
de acúmulo.

§ 1º Caso haja o docente na condição prevista no caput, 
o mesmo fornecerá declaração de jornada de trabalho docente 
assinada pelo superior imediato do ente público com o qual es-
teja vinculado em regime de acúmulo.

§ 2º Na falta do documento descrito no parágrafo ante-
rior, o docente se responsabilizará por informar a jornada do 
emprego público assumido junto ao Município de Casa Branca, 
para análise do ente público que atribuir-lhe classes e/ou aulas 
posteriormente, que se torna responsável pela publicação do 
ato decisório respectivo.

§ 3º Em nenhuma hipótese o servidor municipal que acu-
mular cargos, empregos ou funções públicas entrará em exercí-
cio em novo ano letivo sem que seja verificada a regularidade 
de sua situação.

§ 4º Cabe ao Diretor de Escola a averiguação das situa-
ções de acúmulo dos docentes atuantes nas unidades escolares 
sob a sua responsabilidade, devendo comunicar ao Departa-
mento Municipal de Educação, imediatamente, sobre situações 
irregulares.

Art. 29 - Os docentes que acumulam cargos, sendo titu-
lares ou substitutos efetivos do mesmo segmento ou em seg-
mento distinto na rede municipal de ensino e que tenham sede 
de exercício na mesma unidade escolar ou em U.E diferentes 
cujos HTPCs sejam no mesmo dia e horário, deverão realizar o 
HTPC de um dos empregos em dia e horário distintos conforme 
determinação do Departamento Municipal de Educação, sendo 
o mesmo de 2 horas consecutivas em cada unidade escolar. 

Art. 30 - O Departamento Municipal de Educação fará 
publicar o ato decisório relativo a cada situação de acúmulo 
de cargo, emprego e/ou funções que lhe for comunicado, até o 
prazo limite de 31 de março do ano letivo para o qual se reque-
reu a concessão do acúmulo; salvo casos que excepcionalmente 
surgirem no decorrer do ano letivo.

Parágrafo único - Quando a publicação do ato decisório 
competir a outro ente, mas não for realizada até a data referida 
no parágrafo anterior, o Departamento Municipal de Educação 
diligenciará junto ao órgão, ou suprirá a falta, promovendo a 
publicação.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 31 - Os recursos referentes ao processo de atribuição 

de classes e/ou aulas não terão efeito suspensivo nem retroa-
tivo.

Art. 32 -Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário, especialmen-
te o Decreto nº 2.549, de 08 de outubro de 2018.

Prefeitura Municipal de Casa Branca/SP, em 11 de novem-
bro de 2019.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA                                                                                                  
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta 
Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O ANO LETIVO DE 2020

ATESTO para fins de Listagem Classificatória Geral que 
a docente ________________________________, nascida 
em _____________ RG. Nº____________, efetiva no Quadro 
do Magistério Municipal, no emprego de Professor P__, conta 
com o TEMPO DE EXERCÍCIO EFETIVO DOCENTE E TÍTULAÇÃO 
ACADÊMICA, para fins de processo de atribuição de classe e/
ou aulas:

Casa Branca, _____ de _________________de 2019.    
                                                                                                                                     

____________________________________
Comissão de Atribuição

_______________________________
Professor (a)

DECLARAÇÃO DE ATUAÇÃO EM REGIME DE ACÚMULO 
DE CARGOS, EMPREGOS E/OU FUNÇÕES PÚBLICOS

Eu,________________________________________
____________________ RG nº ______________________, 
professor(a) _______________________________, DECLA-
RO, para fins de participação no processo de atribuição de 
classes e/ou aulas para o ano letivo de 2020, que atuo em re-
gime de acumulação de cargos, empregos e/ou funções pú-
blicos, possuindo vínculo, junto a (ao) __________________ 
_____________________________________, onde exerço 
o(a) __________________ de __________________, de na-
tureza___________________, com jornada de trabalho de 
_________ horas de trabalho semanais.

Oportunamente,
( ) entrego a declaração de jornada de trabalho docente 

relativamente ao outro cargo/emprego/função em regime de 
acúmulo;

( ) comprometo-me a entregar no ato de atribuição de 
classes e/ou aulas o atestado/declaração de jornada de trabalho 
docente relativo ao outro cargo/emprego/função para regime 
de acúmulo.

Casa Branca, ______ de __________ de 20___.

_________________________________
Assinatura do Professor (a)
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 P O R T A R I A   Nº.  6.580

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 par-
cerias 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 execução de atividades ou de projetos previa-
mente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em 
termos e colaboração, em termos de fomento ou em acordos 
de cooperação, define diretrizes para a política de fomento, 
de colaboração e de cooperação com organizações da socie-
dade civil;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear como Gestora das parcerias a serem 
celebradas para atender às demandas do Departamento de 
Promoção Social, por meio de Termo de Colaboração, Ter-
mo de Fomento ou Acordo de Cooperação entre a Prefeitura 
Municipal de Casa Branca-SP e as Organizações da Socieda-
de 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 
servidora GYSELI APARECIDA PEREIRA DE LIMA KETENER, 
Assistente de Promoção Social.

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

Art. 2º - Nomear os Membros da Comissão de Sele-
ção das parcerias celebradas para atender ás demandas do 
Departamento Municipal de Promoção Social, por meio de 
Termo de Colaboração, Termo de Fomento ou Acordo de Coo-
peração entre a Prefeitura Municipal de Casa Branca-SP e as 
Organizações da Sociedade Civil, com a finalidade de inte-
resse público e recíproco, em cumprimento a designação da 
qual trata o inciso X do Art. 2º da Lei Federal nº 13,019 de 31 
de julho de 2.014, os seguintes servidores:

Departamento Municipal de Saúde
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PUBLIQUE-SE
Proc. 002/2010 – Daniele Cristina Barzan de Mattos & Cia ltda
Rua Padre Santana, nº 92B – Centro – Casa Branca/SP
Em 04/11/19, elaborado Termo de Inutilização nº 205.
Publique-se. 
Santa Casa de Misericórdia de Casa Branca
Praça Dr. Carvalho, nº 204 – Centro – Casa Branca/SP
Em 07/11/19, elaborado Termo de Inutilização nº 469.
Publique-se. 

DEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIO-
NAMENTO INICIAL
Proc. 076/2019 – Fundação Santa Casa de Misericórdia de Fran-
ca – Dispensário de Medicamentos 
Rua Pedro de Toledo n° 48 – Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc.048/2018 – Águas de Casa Branca SPE ltda – ETA IV
Rua Família Silva s/n – Venda Branca – Casa Branca/SP
Publique-se.

DEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICEN-
ÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COM / SEM 
EQUIPAMENTO
Proc. 022/2003 – Denes Augusto Scaranelli
Rua Altino Arantes n° 918 – Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc. 070/2012 – Margareth Patrezi Zanatta e Cia Ltda - ME
Praça Dr. Antônio Barreto n°136 – Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.

Proc. 041/2003 – Marcelo Scaloppi Antonialli
Rua Capitão Horta n°28 – Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc. 035/2003 – Maria do Carmo Carvalho Rezende Ribeiro
Praça Barão de Mogi Guaçu n°319 – Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc.068/2013 – Diagcenter Medicina Diagnóstica ltda - ME
Rua André Pio n°473 – Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc.094/2017 – D. Delibera e Cia ltda - ME
Praça Dr. Carvalho n°38 – Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc.045/2018 – Clínica de Odontologia Avançada Ribeiro e 
Azambuja ltda
Rua Lacerda Franco n°443 – Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc.031/2003 – Martin Pássaro Meirelles
Rua Manoel Martins n°381 – Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc.083/2011 – José Leonardo Villela de Andrade Neto
Rua Manoel Martins n°381 – Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc.012/2005 – Marco Antonio Volponi
Rua Manoel Martins n°381 – Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.

Casa Branca, 13 de novembro de 2019

Thaís Ribeiro
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

GYSELI APARECIDA PEREIRA DE LIMA KETENER, Assis-
tente Social, como Presidente da Comissão;

BENEDITA APARECIDA GREGÓRIO ASSALIM, Chefe do 
Serviço Contábil, como Secretária da Comissão;

ANDRESSA DANIELA RIBEIRO GREGÓRIO, Diretora de 
Divisão Administrativo do Departamento de Planejamento, 
como Membro da Comissão.

§ 1º - As atribuições da Comissão de Seleção serão 
regulamentadas por Decreto, em conformidade com a Lei 
Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2.014, Decreto Federal 
nº 8.726de 27 de abril de 2016, e as demais legislações vi-
gentes.

Art. 3º - Nomear os Membros da Comissão de Monito-
ramento das parcerias celebradas para atender ás demandas 
do Departamento Municipal de Promoção Social , por meio 
de Termo de Colaboração, Termo de Fomento 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 artigo 2º da Lei Federal nº 13,019 
de 31 de julho de 2.014, os seguintes servidores:

THAMIRES CAROLINE RAPHAEL AGUILAR LOPES, 
Coordenadora   do CRAS, como Presidente da Comissão;

CLÁUDIA BORZANI DOS SANTOS, Assistente Social do 
Departamento Municipal de Promoção Social, como Mem-
bro da Comissão;

FERNANDA VALVERDE BENINI DE ALCÂNTARA, Psicó-
loga do CREAS, 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 
publicação.

   
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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DECRETO LEGISLATIVO Nº 15/2019
DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO CASABRANQUENSE
AO SENHOR LUIZ CLÁUDIO RODRIGUES DE CARVALHO.

O Vereador JOSÉ ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS, 
Vice-Presidente no exercício da Presidência da Câmara Mu-
nicipal de Casa Branca, no uso de suas atribuições legais, 
faz saber que o Plenário aprova e ele promulga o seguinte 
DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º. Fica concedido ao senhor Luiz Cláudio Rodri-
gues de Carvalho o Título de Cidadão Casa-branquense.

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Câmara Municipal de Casa Branca, 20 de novembro de
2019.

VEREADOR JOSÉ ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS
Vice-Presidente no exercício da Presidência

PROJETO DE AUTORIA DO VEREADOR CARLOS ROBERTO 
RODRIGUES DE LIMA
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AVISO DE LICITAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Casa Branca, 
Vereador José Cláudio Martins dos Reis, comunica que en-
contra-se aberta a licitação na modalidade CARTA CONVITE 
Nº 002/2019, do tipo menor preço, para contratação de em-
presa para contratação de empresa especializada na locação 
de uso de software para gestão pública compreendendo as 
áreas de contabilidade pública, orçamentária e financeira, 
folha de pagamentos, compras, licitações e contratos, trans-
parência pública, patrimônio e controle interno

A data limite para entrega dos envelopes é o dia 26 
de novembro de 2019, às 13h30, na Secretaria da Câmara 
Municipal.

A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 26 de no-
vembro de 2019, às 14 horas, no mesmo local.

O Edital em inteiro teor está à disposição dos interes-
sados, que poderão solicitá-lo via e-mail, através dos telefo-
nes 19-3671.1088 e 19-3674.0223, à Rua Barão de Casa Bran-
ca, 220, centro, Casa Branca – SP, CEP 13.700-000, de 2ª a 6ª 
feira, das 7 às 11 hs e das 13 às 17 hs, ou ainda no site oficial 
www.camaracasabranca.sp.gov.br.

Outras informações poderão ser obtidas no endereço, 
telefone ou site acima descritos.

Casa Branca, 11 de novembro de 2019.

Vereador JOSÉ CLÁUDIO MARTINS DOS REIS
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 14/2019
DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019

CONCEDE O DIPLOMA DE MÉRITO COMUNITÁRIO AO SE-
NHOR LUCAS CIPOLINI.

O Vereador JOSÉ ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS, 
Vice- Presidente no exercício da Presidência da Câmara Mu-
nicipal de Casa Branca, no uso de suas atribuições legais, 
faz saber que o Plenário aprova e ele promulga o seguinte 
DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º. Fica concedido ao senhor Lucas Cipolini, o 
Diploma de Mérito Comunitário pelos relevantes serviços 
prestados ao município de Casa Branca, especialmente pela 
sua atuação no basquetebol.

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Câmara Municipal de Casa Branca, 20 de novembro de 
2019.

VEREADOR JOSÉ ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS
Vice-Presidente no exercício da Presidência

PROJETO DE AUTORIA DO VEREADOR ENIVALDO WILLIAN 
DA SILVA (MINHOKA)
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RESOLUÇÃO Nº 03 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASA BRANCA PARA A 

LEGISLATURA 2021-2024.

JOSÉ ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS, Vice-Presidente no 
exercício da Presidência da Câmara Municipal de Casa Branca, faz 
saber que o Plenário aprovou e ele promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º. Ficam fixados para a Legislatura a iniciar-se em 2021 
e findar-se em 2024, os subsídios dos vereadores e Presidente da 
Câmara Municipal, pagos mensalmente, em parcela única, da se-
guinte forma:

I – Vereadores = R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais);
II – Presidente da Câmara = R$ 7.500,00 (sete mil e qui-

nhentos reais).
Art. 2°. Dos subsídios fixados por esta Resolução deverão 

ser descontados impostos e contribuições previdenciárias, confor-
me legislação em vigor.

Art. 3°. As despesas decorrentes desta Resolução correrão 
por conta das dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 4°. Ficam revogadas as disposições contrárias.
Art. 5°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-

blicação.

Câmara Municipal de Casa Branca, 20 de novembro de 2019.

VEREADOR JOSÉ ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS
Vice-Presidente no exercício da Presidência

PROJETO DE AUTORIA DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNI-
CIPAL
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