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A Prefeitura identificou um ponto de erosão 
na rua Ricardo Batista, Centro, no sábado, 14. 
Foi detectado um vazamento de galeria de águas 
fluviais e o governo municipal escalou funcioná-
rios para atuarem na obra. No local, formou-se 
uma cratera embaixo do asfalto e a Prefeitura 
agiu rapidamente para evitar possíveis transtor-
nos aos moradores do entorno, veículos e pedes-
tres que por lá transitam.

Outro buraco
A equipe do Departamento de Serviços Mu-

nicipais identificou outra cratera em um raio de 
aproximadamente dois quilômetros da erosão 
que se formou na rua Ricardo Batista, desta vez 
na baixada do Desterro.

Os serviços também já foram concluídos.

O prefeito municipal participou na última terça-fei-
ra, 17, de uma reunião do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente, o Consema, em São Paulo. A reunião cum-
priu mais uma das etapas de formalização da concessão 
do Horto Florestal para a Prefeitura de Casa Branca. Na 
ocasião, o diretor geral do Instituto Florestal, Luis Alberto 
Bucci, realizou uma apresentação da proposta e a con-
cessão foi aprovada por unanimidade pelos 36 conse-
lheiros. O secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, 
Marcos Rodrigues Penido, também esteve presente.

“Esta reunião foi mais um importante passo para o pro-
cesso de concessão do Horto para o Poder Público. A Prefeitu-
ra também teve a oportunidade de reforçar os ideais e obje-
tivos do governo. Os conselheiros aprovaram sem ressalvas a 
concessão”, afirmou o prefeito.

A partir de agora é necessário aguardar que o governador 
João Doria finalize o ato de concessão através de um decreto.

Prefeitura identifica ponto de erosão no centro da cidade

Concessão do horto florestal é aprovada por 
unanimidade em reunião com CONSEMA

O próximo passo é aguardar o decreto assinado pelo governador João Doria
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No último domingo, 15, a Prefeitura 
participou da Final da Liga Amigos da Nata-
ção, em Descalvado, São Paulo, e conquistou 
uma excelente classifi cação: levou a meda-
lha de prata nos 25 metros rasos represen-
tado pelo atleta João Pedro de Oliveira, de 
8 anos.

Este campeonato ocorre durante o ano 
todo e somente os seis melhores tempos de 
cada categoria participam da fi nal. Cidades 

No último sábado, 14, a Prefeitura realizou o Quarto Seminário 
Esportivo de Prestação de Contas de 2019, no Auditório da Câmara 
Municipal. O Seminário Esportivo começou em dezembro de 2016 
com o objetivo de fazer uma gestão esportiva transparente e partici-
pativa. Durante o encontro, todos os segmentos esportivos da cidade 
tiveram a oportunidade de conhecer as propostas, projetos realizados 
pela administração municipal, bem como ações, parcerias e opiniões.

E tem mais conquista no esporte

Casa Branca é prata na 
Final da Liga Amigos da 

Natação
de toda a região participaram do campeo-
nato, entre elas Casa Branca, Vargem Gran-
de do Sul, Tambaú, Mococa, São Sebastião 
da Grama, São João da Boa Vista, São José 
do Rio Pardo, Porto Ferreira e Descalvado.

Trata-se de mais uma importante con-
quista para o esporte casa-branquense. Pa-
rabéns ao atleta e à professora Simoni Gue-
rino pela conquista!!

Esporte é saúde !

Prefeitura realiza quarto seminário 
esportivo de prestação de contas

“O esporte casa-branquense faz parte das políticas públicas do 
governo atual. O Seminário é uma forma da população conhecer o 
que está sendo feito na cidade. É o momento de se discutir as opor-
tunidades, investimentos e futuras ações também”, comenta o diretor 
de Esportes, Sérgio Oliveira.

O esporte transforma vidas e tem mudado a realidade de Casa 
Branca!!

No último sábado, 14, a Prefeitura realizou o Quarto Seminário 

Esporte em pauta
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A Academia Sport Fuji Lutas tem o Projeto Sport Fuji Lu-
tas Comunidade, que existe há 16 anos e desde o início da 
parceria com a Prefeitura, em 2017, com novos investimen-
tos e ações, os atletas passaram a ter mais conquistas, me-
dalhas, troféus  e estão brilhando pelo Brasil afora. É o nome 

Na última quinta-feira, 12, acon-
teceu a Final do Campeonato Munici-
pal de Futsal 2019 promovido pela Pre-
feitura. Desde o início da competição 
foram 41 jogos, 14 equipes, 193 atletas 
e 273 gols!!

Confira a classificação:
• Campeão: Bazar Merecedes/Vô Eurico
• Vice Campeão: Barsemlona

Final do Campeonato 
Municipal de Futsal 2019

Atletas de luta da cidade têm se destacado 
nacionalmente

Destaques:
• Melhor jogador do Campeonato: Paulo 
Otávio Rocha - Rio Negro/PSP
• Melhor jogador da Final: Eder Ventura 
Borges - Barsemlona
• Defesa Menos Vazada: Armando Cruz 
Neto - Bazar Mercedes/Vô Eurico
• Artlheiro: Wesley José Borges - Bar-
semlona
• Equipe Fair Play: Paulistano Sub-17

Parabéns a todos os atletas pelo brilhante campeonato!!

de Casa Branca que está sendo projetado nacionalmente.  
No último final de semana, 70 atletas representaram a Capital 
Estadual da Jabuticaba no Parque Ibiraquera, em São Paulo, e a 
delegação foi campeã geral do Circuito Paulista de Karate Inte-
restilos 2019.
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O projeto Biblioteca na Escola foi pen-
sado para desenvolver situações didáticas de 
leitura e escrita com a finalidade de formar 
sujeitos do conhecimento, despertando nos 
alunos o prazer e o hábito de ler. O projeto 
é desenvolvido nas escolas municipais. No 
dia 11 de dezembro foi a vez dos alunos da 
Escola Municipal Padre Lino fazer uma visita 
orientada à Biblioteca. Toda terça-feira uma 
Escola Municipal participa do projeto.

Segundo a diretora de Educação, Ivanilde 
Moreira, uma visita orientada à Biblioteca 
Municipal faz toda a diferença. “O objeti-
vo da Prefeitura é formar uma geração de 
apreciadores da leitura. Os alunos apren-
dem como funciona a biblioteca, além de 
serem incentivados a voltarem com seus fa-
miliares para o cadastro de leitores. As visi-
tas são de grande valia para os pequeninos”, 
disse a diretora.

Ler é um grande estímulo para a vida!

Minha escola lê: “projeto biblioteca na 
escola” desperta o hábito da leitura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

COMUNICADO 

A Prefeitura Municipal de Casa Branca comunica a 
quem possa interessar que Com referência ao Pregão Pre-
sencial nº 64/2019 – Processo nº 128/2019 que tem como 
objeto a Registro de Preços para aquisição de medicamentos 
para a Farmácia Municipal, temos a informar que o prazo 
para a entrega dos referidos medicamentos será de até 10 
(dez) dias após a solicitação do responsável pela Farmácia 
Municipal.

Casa Branca, 19.12.2019.

Andressa D. R. Gregório
Setor de Licitações e Contratos
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A Prefeitura de Casa Bran-
ca está reforçando as visitas a 
locais com possibilidade de fo-
cos do mosquito, ampliando as 
ações de monitoramento e com-
bate ao Aedes aegypti, trans-
missor da dengue, da febre chi-
kungunya e do vírus Zika. Ações 
como o controle das atividades 
em locais como borracharias, 
ferros velhos e áreas que pos-
suem materiais reciclados estão 
sendo realizados.

De acordo com a Equipe de 
Controle de Endemias, essas 
ações conjuntas visam solucio-
nar os problemas e garantir mais 
qualidade de vida à população. 
“Além do controle e monitora-
mento, esperamos contar com 
a ajuda dos casa-branquenses. 
É importante que todos estejam 
atentos e cada um deve fazer a 
sua parte dentro de casa, elimi-
nando possíveis focos”, reforça 

Equipe tem vistoriado locais de risco de proliferação do mosquito

Prefeitura de Casa Branca intensifi ca 
ações de combate ao Aedes Aegypt

a coordenadora do Controle de 
Endemias, Leticia Santos.

Além disso, é importante que 
os donos de terrenos cuidem 
de suas propriedades fazendo 
a limpeza do local e retirando 
restos de materiais e também 
as imobiliárias vistoriem imó-
veis fechados. “Queremos que 
todos passem a ter ações posi-
tivas a fi m de eliminar os pos-
síveis criadouros de mosquitos, 
que são todos os recipientes que 
acumulam água de forma inde-
vida”, fi naliza Leticia.

VENENO ESTÁ EM 
FALTA NO BRASIL

O veneno para combater o mosquito 
Aedes Aegypti, que é utilizado na nebuli-
zação e fumacê, está em falta no Brasil. O 
Ministério da Saúde não possui em esto-
que e não há previsão de disponibilidade.

Veneno está em falta no Brasil
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019 
PROCESSO nº 90/2017

Objeto: Aquisição de mobiliários, equipamentos e 
acessórios para instalação da Agência Reguladora Pública 
de Casa Branca.

Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 13:50 horas 
do dia 08/01/2020. 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 14hs. 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, 19.12.2019

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 72/2019 
PROCESSO nº 142/2019

Objeto: Aquisição de bens materiais permanentes para 
o Departamento Municipal de Promoção Social para adequa-
ção de residência inclusiva no município de Casa Branca-SP.

Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas 
do dia 09/01/2020. 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, 19.12.2019

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal
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CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL-
DO PROCESSO ELEITORAL

SOCIEDADE DE AMIGOS DE LAGOA BRANCA

O Administrador Provisório da Sociedade Amigos De 
Lagoa Branca, Sr. RUBENS ANTONIO SCAPIN, em virtude 
da autorização judicial exarada no Processo n. 1001917-
77.2019.8.26.0129, convoca todos os moradores do Distrito 
de Lagoa Branca para a Assembleia Geral de regularização 
da Sociedade, aprovação de Estatuto e Eleição da Diretoria 
a realizar-se no próximo dia 14/01/2020, no salão da sede 
social localizada na Rua Major Leonardo, sn, Distrito de La-
goa Branca, na cidade de Casa Branca – SP. A convocação 
dar-se-á às 19 horas do dia mencionado, onde instalar-se-á a 
Assembleia para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 

1º) Regularização da Sociedade Amigos de Lagoa Bran-
ca, com explanação da atual situação; 

2º) apreciação e aprovação de Estatuto Social em con-
formidade com a legislação vigente;

3º) eleição da diretoria; 
O presente Edital de Convocação será publicado no 

jornal de circulação local ou regional. 

Casa Branca/SP., 17 de dezembro de 2019. 

RUBENS ANTONIO SCAPIN – CPF n. 068.663.138-21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

REABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2019 - PROCESSO nº 119/2019

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais 
para sinalização horizontal (tintas de demarcação viária, 
solvente e microesferas de vidro, destinados ao Departa-
mento de Segurança Pública e Trânsito.

Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas 
do dia 08/01/2020. 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, 18.12.2019

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal
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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

DECRETO Nº 2.643 de 17 de dezembro 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 aos incisos I, III e V do art. 9º 
da Lei Municipal 3.577/2018,

   R E S O L V E :

 Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 113.500,00 (cento e treze mil e quinhentos 
reais) nas dotações:

02.07.28.846.0008.2.011.339047/44 Obrigações Tributárias R$ 75.000,00
02.07.28.846.0005.2.007.469071/32 Principal da Dívida R$ 24.500,00
02.07.28.843.0006.2.007.329021/33 Juros sobre a Dívida R$ 14.000,00

Artigo 2º - O crédito adicional aberto no artigo 1º terá 
como fonte de recurso o proveniente da anulação parcial da 
dotação 02.07.04.123.007.2.008.339093 Indenizações e Res-
tituições.

Artigo 3º - Fica aberto crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) na dotação 
02.20.15.452.0023.2.031.339039/164 Outros Serviços – PJ.

Artigo 4º - O crédito adicional aberto no artigo 3º terá 
como fonte de recurso o proveniente da previsão de excesso 
de arrecadação na rubrica 4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 – Contri-
buição Iluminação Pública.

Artigo 5º - Fica aberto crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 448.288,20 (quatrocentos e quarenta e oito 
mil duzentos e oitenta e oito reais e vinte centavos) nas do-
tações:

02.16.10.301.0017.2.024.339030/110 Material de Consumo R$ 100.000,00
02.16.10.301.0017.2.024.339039/117 Outros Serviços – PJ R$ 348.288,20

Artigo 6º - O crédito adicional aberto no artigo 5º terá 
como fonte de recurso o proveniente das anulações parciais 
das dotações: 

02.16.10.301.0017.1.016.449051/94 Obras e Instalações R$   93.341,58
02.16.10.301.0017.1.016.449051/95 Obras e Instalações R$   50.000,00
02.16.10.301.0017.1.016.449051/96 Obras e Instalações R$     1.000,00
02.16.10.301.0017.1.018.449052/97 Equip. e Matl.Perm. R$   21.500,00
02.16.10.301.0017.1.018.449052/98 Equip. e Matl.Perm. R$ 212.945,62
02.16.10.301.0017.1.018.449052/99 Equip. e Matl.Perm. R$     1.430,00
02.16.10.301.0017.1.018.449052/100 Equip. e Matl.Perm. R$   48.071,00
02.16.10.301.0017.2.024.339014/106 Diárias – P. Civil R$   20.000,00

Artigo 7º - Fica aberto crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 273.500,00 (duzentos e setenta e três mil e 
quinhentos reais) na dotação 02.03.04.122.0004.2.003.3190
11/19 Vencimentos e Vantagens.

Artigo 8º - O crédito adicional aberto no artigo 7º terá 
como fonte de recurso o proveniente das anulações parciais 
das dotações: 

02.04.04.122.0004.2.004.319011/19 Vencimentos e Vantag. R$   21.000,00
02.05.04.122.0004.2.005.319011/28 Vencimentos e Vantag. R$     4.800,00
02.16.10.301.0017.2.024.319011/102 Vencimentos e Vantag. R$   90.800,00
02.19.15.452.0022.2.030.319011/148 Vencimentos e Vantag. R$   16.200,00
02.21.15.452.0024.2.032.319011/165 Vencimentos e Vantag. R$   61.300,00
02.23.17.512.0026.2.034.319011/176 Vencimentos e Vantag. R$   51.800,00
02.24.20.606.0027.2.035.319011/179 Vencimentos e Vantag. R$   27.600,00

Artigo 9º - Fica aberto crédito adicional suplemen-
tar no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) na dotação 
02.04.122.0004.2.003.319013/20 Obrigações Patronais.

Artigo 10 - O crédito adicional aberto no artigo 9º terá 
como fonte de recurso o proveniente da anulação parcial da 
dotação 02.16.10.301.0017.2.024.319013/104 Obrigações Pa-
tronais.

Artigo 11 – Fica aberto crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 1.480.000,00 (um milhão quatrocentos e oi-
tenta reais) na dotação 02.09.12.365.0009.2.013.319011/52 
Vencimentos e Vantagens.

Artigo 12 - O crédito adicional aberto no artigo 11 terá 
como fonte de recurso o proveniente da anulação parcial das 
dotações:

02.07.04.123.0007.2.008.319011/35 Vencimentos e Vantag. R$ 173.400,00
02.09.12.365.0009.2.013.339030/55 Material de Consumo R$   29.287,42
02.09.12.365.0009.2.013.339039/58 Outros Serviços – PJ R$ 100.795,46
02.10.12.361.0031.2.038.339030/72 Material de Consumo R$ 128.470,00
02.10.12.361.0031.2.038.339039/73 Outros Serviços – PJ R$ 163.820,84
02.10.12.361.0010.2.015.339039/65 Outros Serviços – PJ R$   16.081,48
02.10.12.361.0031.2.038.449052/74 Equip. e Matl. Perm. R$   39.860,00
02.20.15.452.0023.2.031.339030/161 Material Consumo R$ 270.000,00
02.20.15.452.0023.1.027.449051/158 Obras e Instalações R$ 200.000,00
02.17.08.244.0019.2.027.339039/136 Outros Serviços – PJ R$   72.000,00
02.17.08.244.0019.2.027.339030/128 Material Consumo R$ 113.284,80
02.17.08.244.0019.2.027.339030/125 Material Consumo R$   94.000,00
02.17.08.244.0012.2.019.335043/118 Subvenção R$   79.000,00

Artigo 13 – Fica aberto crédito adicional suplemen-
tar no valor de R$ 416.000,00 (quatrocentos e dezesseis mil 
reais) na dotação 02.10.12.361.0010.2.015.319011/62 Venci-
mentos e Vantagens.

Artigo 14 - O crédito adicional aberto no artigo 13 terá 
como fonte de recurso o proveniente da anulação parcial das 
dotações:

02.10.12.361.0031.2.038.449052/74 Equip. e Matl. Perm.  R$ 119.000,00
02.16.10.301.0017.2.024.319013/104 Obrigações Patronais R$ 297.000,00

Artigo 15 - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação.

                      
   Prefeitura Municipal de Casa Branca, 17 de dezembro 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

Departamento Municipal de Saúde
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PUBLIQUE-SE
Santa Casa de Misericórdia de Casa Branca
Praça Dr. Carvalho, nº 204 – Centro – Casa Branca/SP
Em 27/11/19, elaborado Termo de Inutilização nº 471.
Publique-se. 
Proc. 025/2003 – Luiz Antônio Marques Drogaria Eireli 
Av Presidente Kennedy n° 227 – Vila Francischett – Casa 
Branca/SP
Em 09/12/2019, elaborado Termo de Inutilização nº 472
Proc. 115/18 – DrogaL Farmcêutica Ltda
Rua Cel. José Julio, nº 661 – Centro – Casa Branca/SP
Em 17/12/19, elaborado Termo de Inutilização nº 473.
Publique-se.

DEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIO-
NAMENTO INICIAL
Proc. 085 /2019  – Bruna de Barros Ciaco
Rua Fiorovante Cassiolato  n° 132 – Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.

CANCELAMENTO DE LICENÇA / CADASTRO 
Proc. 04/2018 – Izabella Fritoli Marson
Rua Cel. José Júlio  n° 676 – Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.

Casa Branca, 18 de dezembro de 2019

Thaís Ribeiro
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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P O R T A R I A Nº. 6.587

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:  Instituir a Comissão Coordenadora da Re-
visão do PLANO DIRETOR para 2020, como segue:

Coordenadora: GISELE GONÇALVES DIAS – RG 29.111.815

Membros:
CRISTIANE SANTA ROSA CONTIN – RG 22.365.970-8
DANIELE FERREIRA SILVÉRIO SOARES – RG 42.559.946-2
ELIANA SALLES PACHECO ROSSI – RG 12.370.367
MATHEUS BUZATTO SANDOVAL – RG 43.477.797-3 
ROSELI PEREIRA DOS SANTOS FERRARI – 27.027.619-8

Registre-se   e   publique-se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 12 de dezembro de 
2019.

 MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

ABERTURA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2019 - PROCESSO nº 128/2019

Objeto: Registro de preços para aquisição de medica-
mentos para a farmácia municipal.

Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas 
do dia 03/01/2020. 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 09 hs. 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, 16.12.2019

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
ABERTURA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2019 - PROCESSO nº 132/2019

Objeto: Registro de preços para o fornecimento de oxi-
gênio medicinal.

Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 13:50 horas 
do dia 30/12/2019. 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 14 hs. 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, 16.12.2019

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

CHAMADA DE ESTUDOS - PROCEDIMENTO DE 
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (PMI) Nº 01/2019 

PROCESSO Nº 133/2019

Objeto: Chamada Pública para a realização de Estudos de 
Viabilidade Técnica, Econômico-Financeira e Jurídica visando a 
apresentação de estudos de viabilidade técnica, ambiental, eco-
nômico-financeira e jurídica, bem como projetos que contenham 
nível de detalhamento suficiente para a composição do edital 
de contratação de parceria publico-privada ou outro modelo de 
concessão que seja economicamente viável para modernização, 
otimização, expansão, operação e manutenção da infraestrutura 
da rede de iluminação publica no Município de Casa Branca-SP.

Os interessados em participar deste PMI deverão requerer 
a autorização para a elaboração dos Estudos por meio do enca-
minhamento de solicitação formal ao Departamento Municipal 
de Planejamento e Apoio Administrativo, na forma do modelo 
constante do Anexo do Edital.

O pedido de autorização deverá ser encaminhado ao De-
partamento Municipal de Planejamento e Apoio Administrativo 
situado na Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua 
Altino Arantes - Centro, em até 20 (vinte) dias da publicação do 
Aviso de PMI veiculado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, 
ou seja, dia 06.01.2020.

Retirada do Edital pelo email: licitacao@casabranca.sp.
gov.br, através do site www.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, 13.12.2019

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

P O R T A R I A  Nº. 6.589

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: a Portaria nº 1.138/GM/MS, de 23 de 
maio de 2014, que define as ações e os serviços de saúde vol-
tados para vigilância, prevenção e controle de zoonoses e de 
acidentes causados por animais peçonhentos e venenosos, de 
relevância para a saúde pública. A consolidação desta norma 
ocorreu após amplo processo de discussão entre as três esferas 
de governo (União, Estados e Municípios); 

RESOLVE:            
Art. 1º -  Instalar a Sala de Situação para combate e en-

frentamento de Arboviroses e Escorpiões. 
Art. 2º. - Ficam designados os seguintes membros para 

consolidação das ações descritas:

Gabinete: Camila Silvério Fortis
Depto. de Vigilância Epidemiológica: Adriana Antonio Guilherme Reginato
Departamento de Endemias: Letícia de Cássia Santos
Vigilância Sanitária: Taís Ribeiro
Departamento de Serviços Municipais: José Roberto Jacobini
Departamento de Educação: Cristiane Santa Rosa Contin
Departamento de Meio Ambiente: Daniele Ferreira Silvério Soares
Departamento de Comunicação: Eliana Salles Pacheco Rossi
Depto. de Rendas e Fiscalização (Posturas) – Maria Elza Campanhã da Silva

Registre     -     se         e         Publique     -     se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 12 de dezembro de 2019.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
REABERTURA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2019 - PROCESSO nº 140/2019

Objeto: Contratação de empresa para prestação de servi-
ços de transporte de alunos das redes Municipal e Estadual de 
ensino do Município de Casa Branca.

Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas do 
dia 07/01/2020. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina 
com Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo. 

Abertura: A abertura dos envelopes ocorrerá no mesmo 
dia indicado às 09hs. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Es-
quina 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, 18.12.2019

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal
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Secretaria Geral/Depto. Jurídico

 DECRETO NO. 2.570 de 24 de janeiro de 2019.

Cria o Fundo de Honorários Sucumbenciais e fixa cri-
térios para o rateio dos honorários de sucumbência aos 
Advogados Públicos do Poder Executivo Municipal, e dá 
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASA BRANCA, no exercí-
cio das competências previstas na Lei Orgânica do Municí-
pio, 

DECRETA:
 

Capítulo I
DO FUNDO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FHS 

 
Art. 1º Fica criado o Fundo de Honorários Sucumbenciais 
- FHS, destinado exclusivamente ao recebimento e distribui-
ção de honorários advocatícios de sucumbência devidos nas 
ações judiciais em que a administração direta, indireta e 
fundacional do Município for parte.

Art. 2º Constituirão as entradas financeiras do Fundo 
de Honorários Sucumbenciais - FHS:

I - os valores pagos, a título de honorários advocatí-
cios, oriundos do pagamento de débitos devidamente cons-
tituídos em dívida ativa;

II - os valores advindos do levantamento de alvarás 
judiciais referentes a honorários advocatícios em processos 
nos quais o Município de Casa Branca-SP seja parte;

III - os rendimentos e os juros provenientes de aplica-
ções financeiras dos recursos do Fundo de Honorários Su-
cumbenciais do Município de Casa Branca.

 
Art. 3º Os valores de que trata o presente decreto, serão 
repassados aos seus titulares, na forma e prazo fixados nos 
artigos. 4º, 11 e 12, deste decreto.

§ 1º A Prefeitura Municipal consignará os valores dos 
honorários na folha de pagamento dos advogados públicos 
municipais, sob a rubrica “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SU-
CUMBENCIAIS”.

§ 2º Cabe à Administração Municipal proceder a reten-
ção em apartado do Imposto de Renda na fonte dos valores 
especificados e pagos na forma do § 1º, cujo produto desta 
arrecadação caberá à União, nos termos do art.153, III, c/c 
art.158, I, da Constituição Federal.

§ 3º Os valores percebidos como honorários advoca-
tícios sucumbenciais pelos Procuradores Municipais, nos 
termos deste decreto, não se incorporam ao seu padrão de 
vencimento, para qualquer efeito, não gerando, portanto, 
direito futuro.

§ 4º Não incide contribuição previdenciária so-
bre os valores distribuídos na forma deste decreto. 
 
Art. 4º Os recursos do Fundo de Honorário Sucumbenciais 
- FHS, serão distribuídos na sua totalidade entre o Procu-
rador-Geral do Município e os ocupantes do cargo de pro-
vimento efetivo que exerça funções tipicamente de Advo-
cacia Pública, lotados na Procuradoria-Geral do Município, 
mediante apuração das cotas individuais através da divisão 

do saldo existente na conta do Fundo no dia 20 de cada mês.
Art. 5º O Fundo de Honorários Sucumbenciais - FHS 

será fiscalizado pelo Procurador-Geral (ou cargo equivalen-
te de Direção da Procuradoria do Município) e pela Coor-
denadoria do Controle Interno, ficando o Procurador-Geral 
responsável pela movimentação e prestação de contas dos 
recursos do fundo.

Art. 6º No que se refere aos honorários sucumbenciais 
de que trata este decreto, compete ao Procurador-Geral:

I - editar normas para operacionalizar o crédito e a 
distribuição dos valores dos honorários de sucumbência;

II - fiscalizar a correta destinação dos honorários su-
cumbenciais;

III - adotar as providências necessárias para que os 
honorários sucumbenciais sejam creditados pontualmente;

IV - requisitar dos órgãos e das entidades públicas res-
ponsáveis as informações cadastrais, contábeis e financeiras 
necessárias à apuração, ao crédito dos valores e à identifica-
ção das pessoas beneficiárias dos honorários;

Capítulo II
DO RATEIO E PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVO-

CATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA

Art. 7º Fica regulamentado o rateio dos honorários 
advocatícios decorrentes da sucumbência, auferidos nas 
causas defendidas pelos advogados públicos lotados na Pro-
curadoria do Município.

Art. 8º Nas ações judiciais de qualquer natureza, em 
que for parte o Município de Casa Branca, seja da Adminis-
tração direta ou indireta, os honorários advocatícios fixados 
por arbitramento, por acordo ou por sucumbência, serão de-
positados no Fundo de Honorários Sucumbenciais - FHS para 
rateio na forma do decreto.

§ 1º O disposto no caput deste artigo tem validade 
para todas as ações ajuizadas, que estejam em andamento 
ou não.

§ 2º Os honorários previstos no caput deste artigo são 
verbas de natureza privada, não fazem parte do orçamen-
to público, não constituem encargos ao Tesouro Municipal, 
sendo pagos exclusivamente pela parte sucumbente ou de-
vedora.

§ 3º Os honorários não integram o subsídio e não ser-
virão como base de cálculo para adicional, gratificação ou 
qualquer outra vantagem pecuniária.

§ 4º No caso de pedido de parcelamento extrajudicial 
protocolizado após o ajuizamento da ação executiva fiscal, 
ou em se tratando de parcelamento judicial, o valor dos ho-
norários advocatícios será de 10% (vinte por cento) do valor 
total parcelado e pago em até 05 (cinco) prestações, salvo 
disposição diversa prevista em lei municipal específica que 
trate de REFIS.

§ 5º O percentual a que se refere o § 4º será previa-
mente noticiado ao optante pelo parcelamento, cabendo ao 
Setor de Dívida Ativa informar o número da conta corren-
te do Fundo para fins de depósito/transferência eletrônica, 
bem como instruir o depositante que o faça de forma iden-
tificada.

Art. 9º Os valores dos honorários de sucumbência de 
que trata o presente decreto, serão calculados e distribu-
ídos, igualmente, entre os advogados públicos municipais 
devidamente lotados na Procuradoria e que atuam na repre-
sentação da Fazendo Pública Municipal em ações judiciais 
de qualquer natureza.

Parágrafo único. O servidor municipal que exerça fun-
ções de assessoria jurídica para algum órgão da Prefeitura 
Municipal, e que não esteja diretamente subordinado à Pro-

curadoria do Município, não fará jus ao rateio de honorários 
sucumbenciais de que trata este decreto.

Art. 10 Também não receberá os honorários que trata 
este decreto, o titular do direito que se encontrar em qual-
quer das seguintes condições:

I - em gozo de licenças médicas, maternidade/pater-
nidade e licenças de qualquer outra natureza, previstas le-
galmente;

II - em gozo de licença para acompanhar cônju-
ge servidor público mandado servir em outro ponto do 
Estado, ou do território nacional, ou no estrangeiro; 
III - em atividade em outro setor ou outro órgão;

IV - afastado em missão ou estudo no território nacio-
nal ou estrangeiro;

V - afastado para averiguação de faltas cometidas no 
exercício do cargo;

VI - posse em outro cargo, desde que dela se verifique 
impossibilidade de acumulação;

VII - aposentado ou inativo;
VIII - exonerado ou demitido.

Art. 11 Os valores relativos aos honorários advocatícios 
serão levantados preferencialmente pelo Procurador-Geral do 
Município ou Procurador do Município atuante no processo e 
transferido automaticamente para a conta bancária específi-
ca do Fundo de Honorários Sucumbenciais - FHS.

§ 1º O Procurador-Geral do Município ou Procurador 
do Município atuante no processo deverá requerer que os 
honorários advocatícios sejam objeto de alvará apartado, 
bem como que sejam creditados na conta bancária específi-
ca do Fundo de Honorários Sucumbenciais - FHS.

§ 2º Nos processos em que o alvará for expedido de 
forma automatizada na conta do Município de Casa Branca, 
assim como nos casos em que houver pagamento adminis-
trativo, a Tesouraria ou órgão equivalente da Fazenda Muni-
cipal deverá proceder a imediata transferência dos valores 
relativos aos honorários advocatícios para a conta bancária 
específica do Fundo de Honorários Sucumbenciais - FHS.

Art. 12 É nula qualquer disposição, cláusula, regula-
mento ou ato administrativo municipal que retire, no todo 
ou em parte, dos beneficiários o direito à distribuição dos 
honorários advocatícios sucumbenciais de que trata este 
decreto.

Art. 13 Na regulamentação da execução orçamentá-
ria do Município não serão admitidas restrições de qualquer 
natureza, por envolver transferência de verbas pertencentes 
em caráter privado e de cunho alimentar aos Advogados Pú-
blicos enquadrados no presente decreto.

Art. 14 Os honorários enquadram-se como valores 
por ingresso extraorçamentário, conforme art. 3º, parágrafo 
único, da Lei Federal nº 4.320/1964.

Art. 15 Revogadas as disposições em contrário, este 
decreto entra em vigor na data de sua publicação.

         
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 24 de Janeiro 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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