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Um varal diferente! No lugar de roupas, os prendedores seguram máscaras que ficam 
expostas no local para quem precisa da proteção e não tem condições de comprar.

As máscaras foram confeccionadas pelo Clube de Mães do Fundo Social de Solidariedade. 
Quem precisa de máscaras, pode ficar à vontade para pegar a sua.

O objetivo da ação é aumentar a proteção dos casa-branquenses contra o coronavírus, 
já que o risco de contágio cai bastante se todas as pessoas usarem as máscaras da forma 
correta.

O varal está disponível nos locais onde estão ocorrendo a ação solidária “Quem tem, põe. 
Quem não tem, tira”, todos os dias da semana, das 8h às 17h.

A solidariedade se faz presente em Casa Branca!

Fundo Social de 
Solidariedade monta 
“varal de máscaras 

solidário”

O distrito de Lagoa Branca está 
recebendo pavimentação asfáltica 
nas seguintes ruas: Antônia Paulete 
Pierini, Christiano Dutra Sobrinho e 
Evaldo Silva Lavoura. O investimento 
de aproximadamente R$150 mil foi 
conquistado através de uma emenda 
parlamentar federal.

A obra começou no final do mês de 
maio e terá a duração de dois meses.

“Esta nova conquista é graças ao 
trabalho e ao relacionamento da ges-
tão municipal com o legislativo, tanto 
nas esferas municipal, como estadual 
e federal. E a população é quem mais 
ganha com tudo isso!”, comenta a Di-
retoria de Obras.

Em breve, mais um sonho realizado!

Pavimentação asfáltica de ruas em 
Lagoa Branca é realidade 
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Até o momento, já são 656 casos confirmados da doença em 
Casa Branca.

A Prefeitura continua trabalhando para combater o mosqui-
to. A nebulização continua sendo feita nos locais mais afetados. 
Entretanto, a cooperação da população é fundamental na luta 
contra à dengue.

Elimine possíveis criadouros. Vamos vencer mais essa guerra!

#DENGUE

Em tempos de #coronavírus não 
podemos descuidar do enfrentamento 

a outro inimigo também fatal, o 
mosquito transmissor da #dengue.

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!

#Coronavírus#
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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

PROJETO DE AUTORIA DO VEREADOR MARCELO GALANTE 
LOPES DA CUNHA

LEI Nº 3657
DE 28 DE MAIO DE 2020

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE PUBLICAÇÃO, 
NO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEI-
TURA MUNICIPAL, DAS INFORMAÇÕES SOBRE A APLICAÇÃO 
DE RECURSOS DERIVADOS DE MULTAS DE TRÂNSITO NO 
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CASA BRANCA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

José Cláudio Martins dos Reis, Presidente da Câmara 
Municipal de Casa Branca, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais e de conformidade com o artigo 47, 
“b”, da Lei Orgânica do Município, promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica estabelecida a obrigatoriedade do municí-
pio de Casa Branca em publicar no site oficial da Prefeitura 
Municipal através do Portal da Transparência, mensalmen-
te, demonstrativos de arrecadação e destinação dos recursos 
decorrentes da aplicação de multas de trânsito, derivados do 
sistema de fiscalização e controle do Departamento Munici-
pal de Trânsito.

Art. 2°. A publicação de que trata esta lei consistirá de 
relatório nos termos seguintes:

I – o número total de infrações de trânsito aplicadas 
no município por agentes de trânsito;

II – o valor total lançado mensalmente;
III – o valor total arrecadado mensalmente.

Art. 3°. Os demonstrativos deverão conter informa-
ções quanto à destinação dos recursos arrecadados com 
aplicação de multas (principalmente quanto ao custeio dos 
órgãos responsáveis pela gestão do trânsito, aplicação na 
melhoria da sinalização, recursos aplicados em sinalização, 
fiscalização, engenharia de tráfego e de campo, campanhas 
educativas congêneres e valores destinados para o fundo 
municipal de trânsito)

Parágrafo único. Além das informações a que se re-
fere o caput, o departamento de trânsito deverá divulgar 
relatórios periódicos e pormenorizados sobre os acidentes 
de trânsito na cidade, informando quantidade, evolução e 
locais de acidentes e o que está sendo realizado para reduzir 
ou sanar o número de acidentes.

Art. 4°. A presente lei poderá ser regulamentada pelo 
Poder Executivo no que couber, no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 5°. Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições contrárias.

Câmara Municipal de Casa Branca, 28 de maio de 2020.

VEREADOR JOSÉ CLÁUDIO MARTINS DOS REIS 
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 99/2020

CONTRATADA:  EQSAUDE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES LTDA

OBJETO:  Contratação de empresa especializada no 
fornecimento de equipamentos e materiais 
permanentes para a Rede Municipal de Saú-
de, de acordo com o Convênio Estadual nº 
639/2019.

VALOR TOTAL:   R$ 29.790,00

CASA BRANCA, 01.06.2020

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 102/2020

CONTRATADA:  K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EI-
RELI EPP

OBJETO:  Contratação de empresa especializada no 
fornecimento de equipamentos e materiais 
permanentes para a Rede Municipal de Saú-
de, de acordo com o Convênio Estadual nº 
639/2019.

VALOR TOTAL:   R$ 4.550,00

CASA BRANCA, 01.06.2020

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 100/2020

CONTRATADA:  G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA.
OBJETO:  Contratação de empresa especializada no 

fornecimento de equipamentos e materiais 
permanentes para a Rede Municipal de Saú-
de, de acordo com o Convênio Estadual nº 
639/2019.

VALOR TOTAL:   R$ 26.348,72

CASA BRANCA, 01.06.2020

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 103/2020

CONTRATADA:  M&R EQUIPAMENTOS E MÓVEIS LTDA. ME
OBJETO:  Contratação de empresa especializada no 

fornecimento de equipamentos e materiais 
permanentes para a Rede Municipal de Saú-
de, de acordo com o Convênio Estadual nº 
639/2019.

VALOR TOTAL:   R$ 11.600,00

CASA BRANCA, 01.06.2020

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 101/2020

CONTRATADA:  CIRÚRGICA IZAMED LTDA.
OBJETO:  Contratação de empresa especializada no 

fornecimento de equipamentos e materiais 
permanentes para a Rede Municipal de Saú-
de, de acordo com o Convênio Estadual nº 
639/2019.

VALOR TOTAL:   R$ 119.379,00

CASA BRANCA, 01.06.2020

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 104/2020

CONTRATADA:  MASTER ELETRODOMÉSTICOS EIRELI,
OBJETO:  Contratação de empresa especializada no 

fornecimento de equipamentos e materiais 
permanentes para a Rede Municipal de Saú-
de, de acordo com o Convênio Estadual nº 
639/2019.

VALOR TOTAL:   R$ 49.514,00

CASA BRANCA, 01.06.2020

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO Nº 2.691 DE  01 DE JUNHO DE 2.020

Altera o de Decreto nº 2.690 de 29 de maio de 2020 para 
incluir a realização das atividades religiosas presencial na fase 
01 do Plano Municipal de Retomada Consciente de Casa Branca 
e dá outras providencias.

MARCO CESAR DE PAIVA AGA, Prefeito do Município de 
Casa Branca, usando das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, em conformidade com o artigo 81 da Lei Orgânica do Mu-
nicípio e,

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pú-
blica de Importância Internacional pela Organização Mundial 
da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro 
de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de Impor-
tância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana 
pelo novo coronavírus (2019-CoV);

 Considerando a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março 
de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionaliza-
ção do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus (COVID-19);

Considerando, a decretação do estado de emergência ins-
tituída por meio do Decreto Municipal nº 2.666/2020:

Considerando, ainda, a necessidade de se buscar equilí-
brio entre as ações sanitárias preventivas de combate à pro-
liferação da COVID-19 em relação às restrições das atividades 
econômicas  e religiosas aqui instituídas, e

Considerando, por fim, a instituição pelo Governo do Es-
tado do “Plano São Paulo de retomada consciente e faseada da 
economia” e do respectivo Plano Municipal, pelo Decreto nº 
2.690/20220

DECRETA:
Art. 1º Ficam inseridas na fase 01 do Plano Municipal de 

Retomada Consciente de Casa Branca, instituído pelo Decreto 
Municipal nº 2.690/2020, as atividades religiosas presenciais de 
qualquer natureza que poderão ser retomadas, a partir de 03 
de junho de 2020, desde que formalizada a adesão, pelo seu 
responsável, do protocolo sanitário previsto neste Decreto.

Art. 2º - Para aderir ao Plano Municipal de Retomada 
Consciente de Casa Branca, os responsáveis das atividades re-
ligiosas presenciais devem formalizar Termo de Compromisso, 
conforme Anexo I deste Decreto, e adotar, obrigatoriamente, as 
seguintes medidas:

– Realização de culto, missa ou qualquer outro ato reli-
gioso presencial, respeitando a ocupação máxima de 30% da 
capacidade do local, garantido o afastamento mínimo de 1,5 
metros entre as pessoas presentes;

- Devem ser disponibilizadas cadeiras e bancos de uso 
individualizado, em quantidade compatível com o número má-
ximo  de  participantes autorizados para o local ou, em caso de 
assento coletivo, estes devem ser reorganizados e demarcados 
de forma a  garantir que as pessoas se acomodem nos locais 
indicados e mantenham  o  afastamento  mínimo de que trata 
o inciso I deste artigo;

Art. 3º- Os responsáveis pela realização das atividades 
religiosas presenciais devem realizar o controle do fluxo de en-
trada e saída de pessoas, e na hipótese de formação de filas, 
deve haver demarcação para manter o distanciamento mínimo 
de 1,5 metros entre as pessoas.

Art. 4° Antes, durante e depois da realização das cele-
brações religiosas, devem ser evitadas práticas de aproximação 
entre as pessoas e outras formas de contato físico, como dar as 
mãos, beijos, abraços, apertos de mãos, entre outros.

Parágrafo único: Devem ser adotadas medidas para evi-
tar qualquer forma de confraternização e agrupamento de pes-
soas na saída dos templos.

Art. 5°- Todos os participantes das atividades religiosas 
presenciais, funcionários e colaboradores devem usar máscara 
durante todo o período em que nestas estiverem.

Art. 6°-  Os responsáveis pela realização das atividades 
religiosas presenciais devem  devem afixar cartazes com orien-
tações a respeito das medidas de prevenção  e  controle  para 
a COVID- 19, bem como das regras para o funcionamento  dos 
templos religiosos, igrejas e demais locais onde se realizam ati-
vidades religiosas.

Parágrafo único – Os cartazes de que trata o caput deste 
artigo devem ser afixados em pontos estratégicos e visíveis às 
pessoas.

Art. 7º- Toda pessoa que participar da celebração dos cul-
tos religiosos, missas ou qualquer outro ato religioso presencial 
deve higienizar as mãos com álcool 70% antes de entrar e ao 
sair de tais atividades. 

Parágrafo único - A adoção da prática de que trata o 
caput deste artigo deve ser assegurada pelo responsável pela 
realização da atividade religiosa.

Art. 8º -- Todos os atendimentos individualizados devem 
ser pré-agendados,  e durante os mesmos deve ser mantido o 
afastamento de 1,5 metros entre as pessoas.

Parágrafo único. Deve ser respeitado o intervalo de no 
mínimo 15 minutos entre cada atendimento para desinfecção 
do ambiente e das superfícies.

Art. 9º - Os ritos, rituais e práticas específicas de cada 
tradição religiosa devem ser reavaliados e adaptados ao mo-
mento atual.

Art. 10- O uso de instrumentos musicais e microfone deve 
ser individual.  Esses  devem ser desinfetados após cada uso.

Art. 11 - O método de coleta das contribuições financei-
ras deve ser revisto de forma a não haver contato físico dos fiéis 
e celebrantes com os mesmos, possibilitando a  coleta por meio 
de uma caixa fixa, por correio ou por meio eletrônico.

Parágrafo único: Os recipientes de coleta não devem, em 
hipótese alguma, circular pelas mãos das pessoas.

Art. 12- Fica proibido o compartilhamento de materiais 
como bíblia, revista, rosário, entre outros. O uso desses deve 
ser individual.

Art. 13- Dispensadores de água benta ou outro elemento 
de consagração de uso coletivo devem ter o uso bloqueado aos 
fiéis.

Art. 14 Durante o horário de funcionamento dos templos 
religiosos, deve ser realizada a limpeza geral e a desinfecção 
de todos os ambientes de, pelo menos, uma vez por período, 
matutino, vespertino e noturno, bem como antes e depois das 
celebrações

Art. 15 - Todos os ambientes onde houver atividade reli-
giosa presencial devem ser mantidos constantemente abertos, 
arejados e ventilados, de preferência de forma natural.

Parágrafo único. Caso o uso de aparelhos de ar condicio-
nado seja necessário, os componentes do sistema de climatiza-
ção como bandejas, serpentinas, umidificadores ventiladores e 
dutos, devem ser mantidos limpos de forma a evitar a difusão 
ou multiplicação de agentes nocivos à saúde humana e manter 
a qualidade interna do ar.

Art. 16 - Caso algum fiel, funcionário, colaborador, pres-
tador de serviços  terceirizados, entre outros, apresentem sin-
tomas gripais, ou sejam diagnosticados como casos suspeitos 
ou confirmados da COVID-19, os mesmos devem ser afastados 
de suas atividades pelo período mínimo de 14 (quatorze) dias 
a contar do início dos sintomas, ou conforme recomendação 
médica e comunicar o ocorrido  às autoridades sanitárias do 
Município.

Art. 17- O Termo de Compromisso, ANEXO 1, de que trata 
o art. 2º deste Decreto deverá ser formalizado pelas institui-
ções evangélicas junto à Associação de Pastores de Casa Branca 
(APCAB), localizada na Alameda Ganymedes José, 1860. Pelas 
instituições católicas, junto à Paróquia Nossa Senhora das Do-
res (Igreja Matriz), localizada na Praça Mogi Guaçu , e para as 

demais instituições religiosas, no Setor de Atendimento ao Pú-
blico do Departamento Planejamento e Apoio Administrativo, 
localizado na Praça Barão de Mogi Guaçu, 51, das 8h00 às 11 e 
das 13h00 às 16h00, Centro de Casa Branca.

Art. 18- Cada instituição religiosa deverá afixar dentro do 
templo, igreja ou outro local onde se pratique as atividades reli-
giosas, a informação de quem é o líder legalmente constituído, 
o qual ficará responsável por todos os efeitos legais e sanitários 
advindos a partir da respectiva celebração.

Art. 19 - O descumprimento das determinações contidas 
nesta Decreto ensejará as penalidades civil e penal dos agentes 
infratores, contidas na Portaria Interministerial  n° 5, de  17 de 
março de 2020 do  Governo  Federal e naquelas contidas  na  Lei 
Estadual nº  13.331, de 23 de novembro 2001, regulamentada 
pelo Decreto Estadual nº 5.711, de 23 de maio de 2002, ou ou-
tros que vierem substituí-los, além da proibição pelos agentes 
de fiscalização sanitária do Município da realização das ativida-
de religiosas presenciais.

Art. 20 - Estas disposições poderão ser revistas a qual-
quer momento, a partir de critérios objetivos, técnicos e cien-
tíficos, levando em consideração a redução ou o aumento da 
transmissão comunitária e da situação epidemiológica da CO-
VID-19 no Município.

Art. 21 - Este decreto entra em vigor na data da sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

MARCO CESAR DE PAIVA AGA
Prefeito de Casa Branca

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta 
Secretaria. 

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETARIA-GERAL DO GABINETE

ANEXO I

Termo de Compromisso e de Adesão ao 
Plano Municipal de Retomada Consciente de Casa Branca 

– atividades religiosas

Instituição _____________________________________________________

Responsável Legal: ______________________________________________

RG nº ___________________ CPF nº _______________________________

Endereço: _____________________________________________________

CNPJ nº _______________________________________________________

Email: ______________________________ Telefone___________________

Declaro ter conhecimento de todas as exigências e reco-
mendações apresentadas pelo Município sobre o “Plano Muni-
cipal de Retomada Consciente de Casa Branca” que incluiu em 
sua FASE 1 a retomada das atividades religiosas presenciais e 
que neste ato formalizo a  adesão da ___________________
____________________________ (nome da Instituição), nos 
termos do Decreto nº 2.690/2020 e no Decreto 2.691/2020.

Comprometo-me, deste modo, a aplicar e monitorar a 
aplicação deste Plano por mim, pelos colaboradores e fiéis, res-
peitando todas as medidas estabelecidas no Decreto 2.691/2020 
.

Estou ciente de que pode haver nova restrição à realiza-
ção de atividades religiosas presenciais, nos casos previstos no 
art. 4º, II e III do Decreto nº 2.690/2020.

 Declaro, ainda, que o não cumprimento do disposto 
nas normativas vigentes, em especial ao que estabelece o De-
creto nº 2.690/2020 e no Decreto nº 2.691/200, acarretará inter-
rupção das atividades religiosas presenciais  além das demais 
sanções previstas no Código Sanitário Estadual.

Casa Branca, _____ de junho de 2.020

_____________________________________
Assinatura do Representante da Instituição
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 105/2020

CONTRATADA:  META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP
OBJETO:  Contratação de empresa especializada no 

fornecimento de equipamentos e materiais 
permanentes para a Rede Municipal de Saú-
de, de acordo com o Convênio Estadual nº 
639/2019.

VALOR TOTAL:   R$ 11.484,00

CASA BRANCA, 01.06.2020

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Extrato do Contrato nº 92/20.

Contratada: CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTO EIRELI.
CNPJ: 26.334.347/0001-64.

Objeto:  Contratação de empresa especializada no 
fornecimento de equipamentos e materiais 
permanentes para a Rede Municipal de Saú-
de, de acordo com o Convênio Estadual nº 
639/2019.R$ 7.202,00 (sete mil duzentos e 
dois reais).

Prazo:  12 meses.

Casa Branca,01.06.2020

Marco César de Paiva Aga
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Extrato do Contrato nº 96/20.

Contratada: GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPI-
TALARES EIRELI. CNPJ: 32.158.543/0001-28

Objeto:  Contratação de empresa especializada no for-
necimento de equipamentos e materiais per-
manentes para a Rede Municipal de Saúde, de 
acordo com o Convênio Estadual nº 639/2019. 
O valor do presente Contrato é de R$ 35.880,00 
( trinta e cinco mil oitocentos e oitenta reais).

Prazo:  12 meses.

Casa Branca,01.06.2020

Marco César de Paiva Aga
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 106/2020

CONTRATADA:  ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS CO-
MERCIAIS EIRELI

OBJETO:  Contratação de empresa especializada no 
fornecimento de equipamentos e materiais 
permanentes para a Rede Municipal de Saú-
de, de acordo com o Convênio Estadual nº 
639/2019.

VALOR TOTAL:   R$ 29.985,00

CASA BRANCA, 01.06.2020

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Extrato do Contrato nº 95/20.

Contratada: ANDREIA LORENZI-ME.
 CNPJ: 17.189.700/0001-79.
Objeto:  Contratação de empresa especializada no 

fornecimento de equipamentos e materiais 
permanentes para a Rede Municipal de Saú-
de, de acordo com o Convênio Estadual nº 
639/2019. O valor do presente Contrato é de 
R$ 10.200,00 ( dez mil e duzentos reais).

 Prazo:  12 meses.

Casa Branca,01.06.2020

Marco César de Paiva Aga
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Extrato do Contrato nº 93/20.

Contratada: J M COELHO FRANCATO LTDA.
 CNPJ: 26.334.347/0001-64 .
Objeto:  Contratação de empresa especializada no for-

necimento de equipamentos e materiais per-
manentes para a Rede Municipal de Saúde, de 
acordo com o Convênio Estadual nº 639/2019. 
O valor do presente Contrato é de R$ 8.616,00 
(oito mil seiscentos e dezesseis  reais).

Prazo:  12 meses.

Casa Branca,01.06.2020

Marco César de Paiva Aga
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 107/2020

CONTRATADA:  VICTOR HUGO TORQUATTO ME
OBJETO:  Contratação de empresa especializada no 

fornecimento de equipamentos e materiais 
permanentes para a Rede Municipal de Saú-
de, de acordo com o Convênio Estadual nº 
639/2019.

VALOR TOTAL:   R$ 24.660,00

CASA BRANCA, 01.06.2020

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Extrato do Contrato nº 91/20.

Contratada: BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
MED. ODONT. EIRELI. CNPJ: 33.149.146/0001-52.

Objeto:  Contratação de empresa especializada no for-
necimento de equipamentos e materiais per-
manentes para a Rede Municipal de Saúde, de 
acordo com o Convênio Estadual nº 639/2019. 
O valor do presente Contrato é de R$ 46.200,00 
(quarenta e seis mil e duzentos reais).

Prazo:  12 meses.

Casa Branca,01.06.2020

Marco César de Paiva Aga
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Extrato do Contrato nº 97/20.

Contratada: MED CENTER COMERCIAL-LTDA. 
 CNPJ: 00.874.929/0001-40.
Objeto:  Contratação de empresa especializada no 

fornecimento de equipamentos e materiais 
permanentes para a Rede Municipal de Saú-
de, de acordo com o Convênio Estadual nº 
639/2019. O valor do presente Contrato é de 
R$ 22.898,00(  vinte e dois mil oitocentos e no-
venta e oito reais).

Prazo:  12 meses.

Casa Branca,01.06.2020

Marco César de Paiva Aga
PREFEITO MUNICIPAL



Casa Branca, 5 de junho de 2020 - Edição 155/2020 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Extrato do Contrato nº 94/20.

Contratada: BETANIAMED COMERCIAL EIRELIA.
 CNPJ: 09.560.267/0001-08.
Objeto:  Contratação de empresa especializada no 

fornecimento de equipamentos e materiais 
permanentes para a Rede Municipal de Saú-
de, de acordo com o Convênio Estadual nº 
639/2019. O valor do presente Contrato é de 
R$ 37.347,00 ( trinta e sete mil trezentos e 
quarenta e sete reais).

Prazo:  12 meses.

Casa Branca,01.06.2020

Marco César de Paiva Aga
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 110/2020

CONTRATADA:  COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA.
OBJETO:  Contratação de empresa especializada no for-

necimento de equipamentos e materiais per-
manentes para a Rede Municipal de Saúde, de 
acordo com o Convênio Estadual nº 639/2019.

VALOR TOTAL:  R$ 1.800,00

CASA BRANCA, 01.06.2020

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

P O R T A R I A Nº 6.677

Regulamenta o Art. 2°, VI do Decreto 2.666 de 17 de 
Março de 2020, o qual dispõe sobre medidas para enfrenta-
mento da pandemia decorrente do “coronavirus (COVID-19)”

 MARCO CESAR DE PAIVA AGA, Prefeito do Município 
de Casa Branca - SP, no uso das atribuições legais e de con-
formidade com o Decreto no. 2.579 de 06 de março de 2019,

RESOLVE:
Art. 1º. Fica adotado, a partir da assinatura desta Por-

taria, o regime de trabalho remoto para os Servidores Públi-
cos com idade igual ou superior a 60 anos, pelo período em 
que vigorar a situação de emergência declarada pelo Decre-
to Municipal n°2.666 de 17 de Março de 2020.

§único. Os servidores operacionais que se enquadram 
no que se dispõe o caput deste artigo,  cuja função não per-
mita o trabalho remoto, devem ficar à disposição domiciliar 
da sua Chefia Imediata, durante o horário de trabalho habi-
tual, ou seja das 07:00 até11:00 e das 12:30 até 17:18. 

Art. 2°.    Cabe ao Diretor de Departamento, nos locais  
sob sua gestão, garantir a proteção da saúde de seus subor-
dinados, bem como a adequada  higiene do local de traba-
lho, nos termos definidos pela Vigilância Sanitária local.

Registre-se   e   publique-se.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 03 de Junho de 2020.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº. 2.692 de 03 de junho de 2020.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar 
no orçamento vigente da Prefeitura do Município de Casa Branca.

MARCO CESAR DE PAIVA AGA, Prefeito do Município de Casa 
Branca, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, em con-
formidade com o artigo 42, da Lei nº 4.320/64, e em cumprimento ao 
inciso II e III 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$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) na dotação do orçamento 02.
16.10.301.0017.2.024.339039/192 - Outros Serv. Terceiros – PJ.

Artigo 2º - O crédito adicional aberto no artigo 1º terá como 
fonte de recurso o proveniente de previsão de excesso de arrecadação 
na rubrica 1.7.1.8.04.61.00/86 – Outras Transferências do SUS (apli-
cação 312 –Coronavírus) decorrentes da Portaria MS 1393 de 21 de 
maio de 2020.

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

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 03 de junho de 2020.
                                  

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Extrato do Contrato nº 108/20.

Contratada: MULTHOSP COMERCIAL DE PROD. HOSPITA-
LARES LTDA. 

 CNPJ: 32.421.421/0001-82.
Objeto:  Contratação de empresa especializada no for-

necimento de equipamentos e materiais per-
manentes para a Rede Municipal de Saúde, de 
acordo com o Convênio Estadual nº 639/2019. 
O valor do presente Contrato é de R$ 19.067,40 
(dezenove mil e sessenta e sete reais).

Prazo:  12 meses.

Casa Branca,01.06.2020

Marco César de Paiva Aga
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Extrato do Contrato nº 98/20.

Contratada: LENISE ARRABACA BARBOSA-INDUSTRIA E 
COMÉRCIO. CNPJ: 33.887.139/0001-21.

Objeto:  Contratação de empresa especializada no for-
necimento de equipamentos e materiais per-
manentes para a Rede Municipal de Saúde, de 
acordo com o Convênio Estadual nº 639/2019. 
O valor do presente Contrato é de R$ 5.631,00 
( cinco mil seiscentos e trinta e um reais).

Prazo:  12 meses.

Casa Branca,01.06.2020

Marco César de Paiva Aga
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Extrato do Contrato nº 109/20.

Contratada: Midas Comercio A. de P. Hospitalares Ltda-
-ME A. CNPJ: 09.012.033/0001-262.

Objeto:  Contratação de empresa especializada no for-
necimento de equipamentos e materiais per-
manentes para a Rede Municipal de Saúde, de 
acordo com o Convênio Estadual nº 639/2019. 
R$ 26.448,00 (vinte e seis mil quatrocentos e 
quarenta e oito reais).

Prazo:  12 meses.

Casa Branca,01.06.2020

Marco César de Paiva Aga
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO

Contrato n°  001/2018 – Termo Aditivo n° 02/2020
Contratante:  Câmara Municipal de Casa Branca,
 Estado de São Paulo - CNPJ
 67.997.981/0001-64
 I.E. isenta
Contratada:  Telcom Provedor de Acesso Ltda. EPP
 CNPJ/MF: 28.314.461/0001-58
Objeto:  Prestação do Serviço de Comunicação Multimí-

dia (SCM) – acesso à internet
Valor:  R$ 380,00 mensais
Validade:  de 4/6/2020 a 4/6/2021
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