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A Câmara Municipal aprovou na sessão de 4 de agosto, terça-
-feira, o Plano Diretor de Turismo de Casa Branca. De acordo com 
a Prefeitura, o projeto tem como objetivo desenvolver o turismo na 
cidade e movimentar a economia local. “O Plano Diretor dá um ba-
lizamento importante para gerar oportunidades de trabalho e de de-
senvolvimento da Capital Estadual da Jabuticaba”.

 Para a elaboração do PDTur foram ouvidos representantes da 
gestão pública municipal, legislativo, empresários, comerciantes e 
moradores de todo o município. Ainda contou como participação e 
aprovação do Conselho Municipal de Turismo, o COMTUR.

Além de ouvir vários segmentos, foram realizadas pesquisas de 
campo, levantamentos históricos, inventários, além de um diagnósti-
co detalhado do turismo na cidade e informações gerais sobre infra-
estrutura básica da cidade de Casa Branca. 

Aprovado o Plano Diretor de Turismo
A Prefeitura afirmou que o objetivo é 

movimentar a economia e gerar empregos: 
“Temos vários eixos positivos para o 

desenvolvimento do turismo”

O levantamento apontou dados importantes como: atrativos  tu-
rísticos, oferta turística, hospedagem, equipamentos de alimentação, 
comércio diferenciado, transportes, espaços para realização de even-
tos, entre outros.

Durante a criação do PDTur, a Prefeitura relatou ações que já 
foram realizadas para atrair turistas para a cidade. Roteiro Histórico 
e Cultural, Roteiro Rural, Festival Gastronômico da Jabuticaba, entre 
outras ações que já estão fomentando o setor em Casa Branca. 

Segundo a Prefeitura, todas as informações contidas no PDTur 
são importantes para nortear as diretrizes a serem seguidas para que 
o município possa efetivamente desfrutar economicamente e social-
mente do turismo e estabelecer as estratégias e definir as prioridades 
de ações para os próximos anos.

O Plano Municipal de Turismo é uma determinação do Governo 
do Estado de SP, por meio da Lei Estadual nº 1.261/2015, que prevê 
que uma das ações para que  município possa receber o título de 
MIT- MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO é ter um Plano Diretor 
de Turismo.
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A Prefeitura está fazendo uma ação 
conjunta com o Conselho Tutelar e a Polícia 
Militar para fortalecer a fiscalização na Pra-
ça da Matriz, já que é o local onde há maior 
índice de denúncia de aglomeração e falta 
de utilização de máscaras.

Os agentes abordam as pessoas, refor-
çam a necessidade da utilização de másca-
ras e a importância da não aglomeração em 
tempos de pandemia.

As determinações sobre a prevenção do 
novo coronavírus na cidade permanecem as 
mesmas, ou seja, continua sendo obrigató-
rio o uso de máscaras e valendo a recomen-
dação sobre a higienização das mãos, além 
do distanciamento e do controle do fluxo de 
clientes nos estabelecimentos.

Novo decreto
O decreto que  institui novas regras de 

horário de funcionamento de estabeleci-
mento varejista de bebida e loja de conve-
niência durante a pandemia está valendo. 
O objetivo é tentar evitar aglomerações em 
locais públicos, principalmente em praças.

O horário de funcionamento destes esta-
belecimentos em Casa Branca, independen-
te do quanto estipulado em Alvará de Fun-
cionamento vigente, passe a ser das 10h às 
22h, enquanto perdurar o estado de emer-
gência do coronavírus.

Além disso, a medida é uma resposta a 
um pedido da Polícia Militar e também a 
uma uma denúncia que foi feita ao Minis-
tério Público por motivo de aglomeração de 
pessoas.

Ação de fiscalização na Praça 
da Matriz



 Casa Branca, 14 de agosto de 2020 - Edição 164/20204

No último final de semana, a Prefeitura fez mais uma ação 
conjunta com o Conselho Tutelar e Polícia Militar para fortalecer 
a fiscalização nos distritos de Lagoa Branca e Venda Branca.

Os agentes abordam as pessoas, reforçam a necessidade da 
utilização de máscaras e a importância da não aglomeração em 
tempos de pandemia.

Ação de fiscalização nos distritos de 
Lagoa Branca e Venda Branca

As determinações 
sobre a prevenção 
do novo coronavírus 
na cidade permane-
cem as mesmas, ou 
seja, continua sendo 
obrigatório o uso de 
máscaras e valendo 
a recomendação so-
bre a higienização 
das mãos, além do 
distanciamento e do 
controle do fluxo de 
clientes nos estabele-
cimentos.

A consciência co-
letiva salva vidas!
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A Prefeitura, em parceria com a Secretaria de De-
senvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, in-
forma que de 17 a 21 de agosto vai realizar inscrições 
de pessoas, com idade mínima de 17 anos, interessadas 
em participar de seleção pública de bolsistas do Progra-
ma Emergencial de Auxílio Desemprego (PEAD).

Os selecionados participarão de atividades de capa-
citação ocupacional e desenvolverão atividades práti-
cas junto aos órgãos da administração direta e indireta.

A carga horária dos bolsistas será de 6 (seis) horas 
diárias (de segunda a sexta) de prestação de serviços, 
sendo 1 (um) dia de curso de qualificação profissional.

Benefícios:
•Bolsa-auxílio no valor de R$330,00 (trezentos e 

trinta reais);
•Curso de qualificação profissional;
•Seguro de acidentes pessoais;
•Auxilio deslocamento.

Inscrições: 
•Comparecer no Posto de Atendimento ao Traba-

lhador (PAT), que fica na Rua Capitão Horta, nº 758, 
Centro, nos dias 17, 18, 19, 20 e 21 de agosto, das 8h30 
às 11h e das 13h30 às 16h.

É necessário a apresentação dos seguintes docu-
mentos: RG, CPF, Carteira de Trabalho, Cartão do NIS e 
Comprovante de Endereço.

Prefeitura abre inscrições para o 
Programa Emergencial de Auxílio 

Desemprego, o PEAD  
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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 03/08/2020, elaborado Termo de Inutilização nº 206.
Publique-se. 

DEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIO-

DECRETO Nº2.704 DE 08 DE JULHO DE 2020.

Prorroga a “fase 1” do Plano Municipal de Retomada Conscien-
te das atividades econômicas de Casa Branca.

MARCO CÉSAR 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 Município e,

Considerando, a Declaração de Emergência em Saúde Pública 
de Importância Internacional pela Organização Mundial de Saúde 
em 30 de Janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana cau-
sada pelo novo coronavírus (COVID-19);

Considerando, a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de Fevereiro 
de 2020, que declara de emergência em saúde pública de impor-
tância nacional (ESPIN), em decorrência da infecção humana pelo 
novo coronavírus (2019-CoV);

Considerando, a Portaria 356/GM/MS, de 11 de março de 
2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do 
disposto na Lei nº 13.979, de 06 de Fevereiro de 2020, que esta-
belece as medidas para enfrentamento da emergência da saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
(COVID-19);

Considerando, a decretação do estado de emergência institu-
ída por meio do Decreto Municipal nº 2.666/2020;

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

Considerando, por fim, as disposições do Decreto Estadual nº 
65.014/2020, pelo Governo de São Paulo,

DECRETA:
Art.1º - Observados os termos e condições estabelecidas no 

Decreto Municipal nº 2.702/2020, fica prorrogada a “fase 1” do 
Plano Municipal de Retomada Consciente do Município de Casa 
Branca pelo período de 15 de julho a 06 de agosto de 2020.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua assina-
tura, revogadas as disposições em contrário.

MARCO CESAR DE PAIVA AGA
Prefeito do Município de Casa Branca

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta Secre-
taria. 

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA-GERAL 

Secretaria Geral/2020 
DECRETO  N°. 2.713   de 12   de agosto  2020.

MARCO CESAR DE PAIVA AGA, PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASA BRANCA, SP, NO USO E GOZO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, NOS TERMOS DO ART. 81, VII, 
DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, DO DECRETO LEI 3.365/41, DE-
MAIS LEIS QUE REGULAMENTA A MATÉRIA. 

     
D E C R E T A: -
Art. 1°. – Fica  declarado de Utilidade Pública, para fins 

de desapropriação, por via  amigável  ou judicial, pelo  Municí-
pio Comarca de Casa Branca-SP - o imóvel objeto da matrícula 
nº15.733, localizado no Distro de Lagoa Branca, junto ao disposi-
tivo de acesso à SP 340, com área de 7,5283 has de propriedade 
da  INTERNACIONAL PAPER DO BRASIL LTDA.

Descrição da Área Desapropriada:

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice AK8-P-5388, 
de longitude 47°03’28,387”W, latitude 21°53’13,870”S e altitu-
de 669,32 m; deste, segue confrontando com Rodovia SP-340 
Trecho 2, com os seguintes azimutes geodésicos e distâncias to-
pográficas locais:, azimute de 183°05’ e distância de 105,16m 
até o vértice AK8-P-6128, de longitude 47°03’28,584”W, latitude 
21°53’17,283”S e altitude 667,38 m, azimute de 203°27’ e distância 
de 43,37m até o vértice AK8-P-6129, de longitude 47°03’29,185”W, 
latitude 21°53’18,577”S e altitude 666,78 m, azimute de 210°08’ 
e distância de 13,94m até o vértice AK8-P-6130, de longitude 
47°03’29,429”W, latitude 21°53’18,969”S e altitude 666,16 m, 
azimute de 187°23’ e distância de 17,52m até o vértice AK8-P-6131, 
de longitude 47°03’29,508”W, latitude 21°53’19,533”S e altitude 
664,44 m, azimute de 172°28’ e distância de 9,78m até o vértice 
AK8-P-6132, de longitude 47°03’29,463”W, latitude 21°53’19,849”S 
e altitude 664,60 m, azimute de 146°38’ e distância de 60,72m 
até o vértice AK8-P-6133, de longitude 47°03’28,300”W, latitude 
21°53’21,497”S e altitude 665,53 m, azimute de 156°22’ e distância 
de 42,50m até o vértice AK8-P-6134, de longitude 47°03’27,707”W, 
latitude 21°53’22,763”S e altitude 665,05 m, azimute de 162°08’ 
e distância de 197,57m até o vértice AK8-P-6135, de longitude 
47°03’25,596”W, latitude 21°53’28,876”S e altitude 659,62 m, 
azimute de 170°24’ e distância de 244,96m até o vértice AK-
8-P-5440, de longitude 47°03’24,176”W, latitude 21°53’36,729”S 
e altitude 646,15 m; deste, segue confrontando com Córrego da 
Justra | Fazenda Cachoeirinha, com os seguintes azimutes geo-
désicos e distâncias topográficas 

MEMORIAL DESCRITIVO

de 283°25’ e distância de 30,85m até o vértice AK8-P-5441, 
de longitude 47°03’25,221”W, latitude 21°53’36,496”S e altitude 
645,24 m, azimute de 323°26’ e distância de 86,98m até o vértice 
AK8-P-5442, de longitude 47°03’27,026”W, latitude 21°53’34,225”S 
e altitude 644,19 m, azimute de 288°58’ e distância de 85,92m 
até o vértice AK8-P-5443, de longitude 47°03’29,856”W, latitude 
21°53’33,317”S e altitude 644,07 m, azimute de 311°27’ e distância 
de 29,26m até o vértice AK8-P-5444, de longitude 47°03’30,620”W, 
latitude 21°53’32,687”S e altitude 643,88 m, azimute de 312°42’ 
e distância de 49,03m até o vértice AK8-P-5445, de longitude 
47°03’31,875”W, latitude 21°53’31,606”S e altitude 643,31 m, 
azimute de 290°49’ e distância de 35,90m até o vértice AK8-P-5446, 
de longitude 47°03’33,044”W, latitude 21°53’31,191”S e altitude 
644,75 m, azimute de 263°00’ e distância de 32,57m até o vértice 
AK8-P-5447, de longitude 47°03’34,170”W, latitude 21°53’31,320”S 
e altitude 642,26 m; deste, segue confrontando com Horto Areia 
Branca - Gleba 2, com azimute geodésico de 17°11’ e distância to-
pográfica local de 561,88m até o vértice AK8-P-5388, de longitude 
47°03’28,387”W, latitude 21°53’13,870”S e altitude 669,32 m, pon-
to inicial da descrição deste perímetro. Encerrando uma área total 
de 7,5283 ha. As coordenadas dos vértices definidores dos limites 
do imóvel foram referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro de 
Referência SIRGAS2000 (SGB) e o cálculo de área realizado com 
base nas coordenadas cartesianas locais referenciadas ao Sistema 
Geodésico Local (SGL).

Art. 2°. – O imóvel em questão destinar-se-à instalações 
industriais de um abatedouro,  frigorífico e uma empresa de pro-
cessamento de resíduos provenientes do abate de animais e sua 
industrialização.

 Art. 3°. – O valor da avaliação do imóvel ora declarado de 
utilidade pública é de R$ 352.021,67 (trezentos e cinquenta e dois 
mil, vinte e um reais e sessenta e sete centavos), conforme estipu-
lado no Laudo de Avaliação de Imóvel Rural.

Art. 4o. -  As despesas decorrentes da execução desse Decreto  
serão suportadas por recursos  previstos no Orçamento Municipal.

Art. 5º. -  Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 12 de agosto  de   2020.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta Secre-
taria.

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

NAMENTO INICIAL
Proc. 031/2020 – Clínica Georgetto e Santos ltda
Rua André Pio n° 473 – Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.

DEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LI-
CENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COM / 
SEM EQUIPAMENTO
Proc. 026/2003 – Valéria Ferriolli Marques ME 
Rua Cel José Júlio n° 848 – Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc. 025/2003 – Luiz Antônio Marques Drogaria Eireli 
Av Presidente Kennedy n° 227 – Vila Francischett – Casa 
Branca/SP
Publique-se.
Proc. 032/2003 – Antonio José Chinez Neto 
Rua Luiz Piza  n°  – Centro – Casa Branca/SP

Publique-se.
Proc. 025/2018 – Rodrigo Franzoso Almeida de Andrade 
Praça Dr. Carvalho n° 30 – Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.

CANCELAMENTO DE LICENÇA / CADASTRO
Proc. 019/2010 – Matheus Henrique Georgetto
Rua André Pio n° 473 – Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc. 077/2019 – Pichitelli Loja de Variedades LTDA 
Rua Altino Arantes n° 782 – Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.

Casa Branca, 05 de AGOSTO de 2020.

Thaís Ribeiro
COORD. VIGILÂNCIA SANITÁRIA



Casa Branca, 14 de agosto de 2020 - Edição 164/2020 7

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 2.712 DE  07 de AGOSTO DE 2.020

Institui “Fase 2” do Plano Municipal de Retomada Consciente das atividades 
econômicas de Casa Branca.

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 Município e,

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública 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 Importância 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 operacionalização 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 instituída por meio do 
Decreto Municipal nº 2.666/2020:

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

Considerando, por fim, as disposições do Decreto Estadual nº 65.014/2020, 
pelo Governo de São Paulo e a atualização da fase da Região  de São João da Boa 
Vista em que se insere Casa Branca.

DECRETA:

Art. 1º - Observados os Termos e condições estabelecidos no Decreto Municipal 
nº 2.690/2020, fica instituída a “Fase 2” do Plano Municipal de Retomada Consciente 
do Município de Casa Branca pelo período de 07 até 21 de agosto de 2020.

Art. 2º - Na Fase 2” do Plano Municipal de Retomada Consciente do Município 
de Casa Branca é permitido o funcionamento das atividades comerciais presenciais 
de restaurantes, bares, lanchonetes, academias, clubes esportivos e  salões de beleza 
e congêneres, desde que formalizada a adesão, pelo seu responsável, do Termo de 
Compromisso (Anexo I)  de adesão ao Plano de Retomada Consciente e do respectivo 
Protocolo Sanitário (Anexo II), além de acatadas as demais disposições previstas 
neste Decreto.

Parágrafo primeiro – As atividades comerciais presenciais dos restaurantes, 
bares, lanchonetes poderão funcionar por até 06 (seis) horas diárias, contínuas ou 
alternadas, e com capacidade máxima de 40% em relação à capacidade total do 
estabelecimento e distanciamento entre as mesas de, pelo menos, 1,5 metros, sendo 
vedado o comércio ambulante.

Parágrafo segundo - Estabelecimentos que fizerem uso do sistema “self 
service” deverão estabelecer funcionários específicos para servir clientes, mantendo 
o distanciamento previsto no respectivo Protocolo Sanitário.

Art. 3º – As academias e clubes esportivos poderão retomar o funcionamento 
das atividades individuais, nos horários habituais de cada estabelecimento, desde 
que seja respeitada a capacidade máxima de 30% em relação à sua capacidade total, 
sendo vedada a prática de esportes coletivos de qualquer gênero ou em ambientes 
fechados e piscinas.

Art. 4º - Os salões de beleza e atividades congêneres deverão manter 
distância mínima de 2 metros entre estações de trabalho e o atendimento deve 
ser exclusivamente com agendamento prévio, prevendo intervalo suficiente entre 
marcações para higienização completa das estações de atendimento e utensílios.

Art 5º - Para aderir ao Plano Municipal de Retomada Consciente de Casa Branca, 
os responsáveis das atividades comerciais de que trata o art. 1º deste Decreto devem 
formalizar seus respectivos Termo de Compromisso, conforme Anexo II, e entrega-
los no Setor de Atendimento ao Público 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, antes do retorno das suas atividades.

Art. 6º- Os responsáveis pelas atividades comerciais de que trata o art. 1º deste 
Decreto assumirá as obrigações estabelecidas no respectivo Protocolo Sanitário, a 
partir de sua formalização.

Art. 7º - 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 outros que vierem 
substituí-los, além da proibição pelos agentes de fiscalização sanitária do Município 
da realização das atividade presenciais.

Art. 8º - Estas disposições poderão ser revistas a qualquer momento, a partir 
de critérios objetivos, técnicos e científicos, levando em consideração a redução ou 
o aumento da transmissão comunitária e da situação epidemiológica da COVID-19 
no Município.

Art.9º- Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, 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 – 

restaurantes, bares, lanchonetes, academias e clubes esportivos, salões de 
beleza e congêneres.

Instituição___________________________________________________

Responsável Legal:_____________________________________________

RG nº _______________________ CPF nº _________________________

Endereço: ___________________________________________________

CNPJ nº _____________________________________________________

Email: __________________________________Telefone______________

Declaro ter conhecimento de todas as exigências e recomendações apresentadas 
pelo Município sobre o “Plano Municipal de Retomada Consciente de Casa Branca” 
que incluiu em sua FASE 2 a retomada das atividades comerciais presenciais dos 
restaurantes, bares, lanchonetes, academias, clubes esportivos, salões de beleza e 
congeneres 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, respeitando todas as medidas estabelecidas no 
Decreto 2.691/2020.

Estou ciente de que pode haver nova restrição à realização de atividades 
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 Decreto nº 2.690/2020 e no Decreto nº 2.691/2020, 
acarretará interrupção das atividades comerciais ora autorizadas pelo Decreto nº 
2.704/2020, além das demais sanções previstas no Código Sanitário Estadual.

Casa Branca, _____ de agosto de 2.020

Assinatura do Representante da Instituição



 Casa Branca, 14 de agosto de 2020 - Edição 164/20208
ANEXO II

PROTOCOLO SANITÁRIO  - FASE 2 - PARA RESTAURANTES, BARES, 
LANCHONETES

I – RESTAURANTES, BARES E LANCHONETES

	Distanciamento Social

♦	 Controle do número de acesso ao estabelecimento, de no máximo 40% da 
capacidade total.

♦	 Incentivar as vendas online para evitar aglomeração.
♦	 Priorizar o serviço de delivery e retirada no local.
♦	 Reorganizar o layout e a distribuição dos clientes nas mesas a fim de garantir a 

distância mínima de 1, 5 metro entre as mesas.
♦	 Instalar barreiras físicas entre os clientes e os funcionários e encorajar o 

pagamento usando tecnologias.
♦	 Considerar um modelo de negócio baseado em reservas de assentos para evitar 

aglomerações no local. 
♦	 Estabelecimentos que trabalhem com sistema de autosserviço (self service) 

devem estabelecer funcionários específcos para servir os clientes, mantendo o máximo 
de distanciamento possível. 

	Higiene Pessoal

♦	 Lembrar sobre a hora de lavar as mãos usando alarmes (sem causar aglomeração)
♦	 Disponibilizar dispensadores de álcool gel.
♦	 Garantir que todos os funcionários estejam utilizando máscaras e demais 

equipamentos de proteção, como luvas descartáveis.
♦	 Higienizar utensílios com frequência e utilizar embalagens apropriadas, 

observando as indicações das autoridades da saúde e sanitárias.
♦	 Disponibilizar temperos e condimentos em sachês ou em porções individualizadas 

diretamente da cozinha a cada cliente.
♦	 Lavar e trocar os uniformes diariamente e levá-los ao local de trabalho protegidos 

em saco plástico ou outra proteção adequada.
♦	 Usá-los somente nas dependências da empresa, observando as indicações das 

autoridades da saúde e sanitárias.
♦	 No caso de entregadores pertencentes ao quadro do estabelecimento, o 

estabelecimento é responsável pelo fornecimento das máscaras e demais produtos de 
higienização, como álcool em gel 70%, para que os funcionários possam higienizar as 
mãos, as máquinas de cartões e bags de transporte. No caso de entregadores pertencentes 
às plataformas de delivery ou empresas terceirizadas, estas são responsáveis pelo 
fornecimento de materiais e produtos e capacitação de seus funcionários. 

♦	 Em caso de troco em dinheiro, recomendamos que a devolução seja feita em 
saco plástico para não haver contato do dinheiro com as mãos.

♦	 As bolsas de transporte nunca devem ser colocadas diretamente no chão, devido 
aos riscos de contaminação.

♦	 Disponibilizar talheres descartáveis ou devidamente embrulhados aos clientes, 
como alternativa aos talheres convencionais, que não precisam parar de serem oferecidos. 

	Sanitização de Ambientes

♦	 Revisar os processos de abastecimento (carga e descarga), utilizando 
embalagens descartáveis e evitando contato com entregadores.

♦	 Reforçar a higienização de mesas e cadeiras – limpar o refeitório ao menos 4 X 
por dia.

♦	 Reforçar a higienização de banheiros.
♦	 Dar preferência à utilização de talheres e copos descartáveis e promover a 

substituição de bandejas por materiais descartáveis.
♦	 Em caso de tosse ou espirro, descartar alimentos expostos e realizar limpeza 

das superfícies atingidas.
♦	 Adequação para uso de cardápios que não necessitem de manuseio ou cardápios 

que possam ser higienizados (e.g. menu board, cardápio digital com QR code, cardápio 
plástico de reutilização ou de papel descartável). 

♦	 Cumprir o Programa de Limpeza implementado no estabelecimento, de forma 
que todos os equipamentos, utensílios, superfícies e instalações sejam higienizados 
antes do retorno das operações. 

♦	 Chopeira, máquinas de café, máquinas de gelo e demais equipamentos 
que sejam limpos por equipe terceirizada ou equipe do estabelecimento devem ser 
higienizados antes da reabertura. 

♦	 Contratar profissional capacitado para avaliar a necessidade de limpeza do 
sistema de exaustão, especialmente nos casos em que o estabelecimento permaneceu 
fechado.

♦	 Funcionários devem higienizar as mesas e cadeiras após cada uso e troca de 
cliente. 

	Comunicação

♦	 Deixar claro os parâmetros de segurança definidos, instruindo cada funcionário 
sobre o que deve ser feito neste período.

♦	 Realizar anúncios periódicos pedindo que clientes sigam o distanciamento social 
e lavem suas mãos.

♦	 Antes da abertura do estabelecimento, reunir a equipe para alinhar as medidas 
de segurança que foram adotadas e, conforme necessidade, realizar reuniões de 
alinhamento e correções. 

♦	 Orientar os clientes quanto à lavagem das mãos e utilização de álcool em gel 
70% antes de consumirem a refeição, seja de forma escrita ou oral.

♦	 Incluir entregadores próprios nos programas de capacitação de funcionários. 
Entregadores terceiros deverão ser incluídos nos programas das empresas terceiras. 

	Monitoramento

♦	 Monitorar tempestivamente a quantidade de pessoas presentes dentro do 
estabelecimento.

PROTOCOLO SANITÁRIO  - FASE 2 –
 PARA ACADEMIAS E CLUBES ESPORTIVOS

	Distanciamento Social

♦	 Monitorar e controlar o fluxo nos estabelecimentos comerciais, tomando como 
base o controle de acesso do estabelecimento. 

♦	 Coordenar melhor o fluxo de pessoas nas dependências do estabelecimento, 
ajustando entradas e saídas, e se necessário, isolando áreas do estabelecimento. 

♦	 Evitar aglomerações em caixas e sinalizar o distanciamento necessário.
♦	 Não promover atividades promocionais e campanhas que possam causar 

aglomerações nas. 
♦	 Manter suspensos os eventos.
♦	 Limitar a permanência de pessoas a 30% da capacidade do estabelecimento, 

mesmo em áreas externas ou abertas.
♦	 Implementar corredores de fluxo unidirecional, a fim de coordenar o fluxo dos 

clientes nas lojas.
♦	 Monitorar a quantidade de pessoas presentes no estabelecimento.
♦	 O espaço de exercício de cada cliente nas áreas de peso livre e nas salas de 

atividades coletivas deve ser demarcado no piso. 
♦	 Armários devem ser usados, com um distanciamento mínimo de 1,5 metro 

entre si.  

	Higiene Pessoal

♦	 Disponibilizar álcool em gel 70% para funcionários e clientes, especialmente na 
entrada do estabelecimento e nos locais de pagamento.

♦	 Disponibilizar EPIs (luvas e máscaras) para os funcionários. 
♦	 Fornecer produtos de limpeza para clientes higienizarem cestas e sacolas de 

compras, ou higienizá-las a cada uso. 
♦	 Organizar equipe para orientação e auxílio dos clientes quanto à necessidade 

e importância da higienização das mãos com água e sabão, preferencialmente, ou 
com álcool em gel 70% e da utilização de máscaras, bem como garantir que todos os 
funcionários estejam utilizando máscaras e demais equipamentos de proteção, como 
luvas descartáveis.

♦	 Utilizar alarmes a fim de convocar os funcionários para a lavagem periódica de 
mãos, tomando cuidado para que aglomerações não sejam geradas nos lavatórios.

Todos devem usar máscaras em todas as atividades, salvo as aquáticas.

	Sanitização de Ambientes

♦	 Revisar os processos de abastecimento (carga e descarga), utilizando 
embalagens descartáveis e evitando contato com entregadores.

♦	 Disponibilizar produtos e tecnologias para desinfecção dos sapatos na entrada 
das unidades.

♦	 Proibir o uso de sacolas reutilizáveis.
♦	 Renovar regularmente a água das piscinas. 
♦	 A higienização dos móveis, equipamentos e objetos deve ser feita antes e depois 

de cada cliente fazer uso. 
♦	 Nas áreas de musculação e peso livre, devem ser posicionados kits de limpeza 

em pontos estratégicos, contendo toalhas de papel e produto específico de higienização, 
para uso em equipamentos de treino como colchonetes, halteres e máquinas, após cada 
utilização dos mesmos. 

	Comunicação

♦	 Realizar campanha para conscientizar e estimular a importância da utilização 
de máscaras pelos consumidores e frequentadores e propagar a relevância e 
efetividade da higienização das mãos com água e sabão ou, em sua ausência, álcool 
em gel 70%. 

♦	 Promover campanhas de orientação de saúde e bem-estar.
♦	 Não realizar eventos.
♦	 Distribuir comunicados pela loja que instruam os clientes sobre as normas 

vigentes no ambiente.
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♦	 Recomendar aos clientes que evitem os horários de pico e se programem para 

treinar em horários alternativos, apresentando gráfico com frequência diária por horários.

	Monitoramento

♦	 Monitorar tempestivamente a quantidade de pessoas presentes dentro do 
estabelecimento.

♦	 Acompanhar a saúde dos colaboradores da empresa, de seus familiares e entes 
próximos, sobretudo em casos suspeitos ou confirmação.

♦	 Em caso de confirmação, suspender as demais pessoas que tiveram contato 
com o contaminado pelo período de 14 dias e monitorar a saúde de cada uma das 
pessoas. Informar ao Departamento de Saúde do Município. 

PROTOCOLO SANITÁRIO  - FASE 2 – PARA SALÕES DE BELEZA  e 
CONGENERES

SALÃO DE BELEZA E CONGENERES,

	Distanciamento Social

♦	 Monitorar e controlar o fluxo nos estabelecimentos comerciais, tomando como 
base o controle de acesso do estabelecimento. 

♦	 Evitar aglomerações em caixas e sinalizar o distanciamento necessário.
♦	 Não promover atividades promocionais e campanhas que possam causar 

aglomerações no estabelecimento. 
♦	 Manter suspensos os eventos.
♦	 Monitorar a quantidade de pessoas presentes no estabelecimento.
♦	 A distância mínima entre estações de trabalho deve ser de 2 metros . No caso 

de estações de trabalho em linha, respeitar a distância mínima e deixar ao menos uma 
vazia entre duas em uso. 

♦	 Atendimento deve ser exclusivamente com agendamento prévio, prevendo 
intervalo suficiente entre marcações para higienização completa das estações de 
atendimento e utensílios.

♦	  Desestimular a permanência de acompanhantes dentro do estabelecimento, 
exceto para clientes que necessitem acompanhamento, limitado a um acompanhante 
por cliente.

	Higiene Pessoal

♦	 Disponibilizar álcool em gel 70% para funcionários e clientes, especialmente na 
entrada do estabelecimento e nos locais de pagamento.

♦	 Disponibilizar EPIs (luvas e máscaras) para os funcionários. 
♦	 Utilizar alarmes a fim de convocar os funcionários para a lavagem periódica de 

mãos, tomando cuidado para que aglomerações não sejam geradas nos lavatórios.
♦	 Funcionários devem usar touca descartável, além de manter suas unhas 

cortadas. 
♦	 Funcionários devem utilizar farda branca, lavada diariamente com a utilização 

de água sanitária, ou jaleco de TNT descartável, trocado a cada cliente, desde que o 
serviço realizado necessite contato físico, como massagem.

♦	 Usar luvas no caso de contato físico necessário com o cliente.
♦	 Desencorajar o uso de acessórios como anéis, brincos, pulseiras, gargantilhas, 

relógios e colares. 

	Sanitização de Ambientes

♦	 Revisar os processos de abastecimento (carga e descarga), utilizando 
embalagens descartáveis e evitando contato com entregadores.

♦	 Disponibilizar produtos e tecnologias para desinfecção dos sapatos na entrada 
do estabelecimento.

♦	 A higienização de bobs, presilhas, pentes, escovas, pinceis de maquiagem e 
outros utensílios devem ser feita periodicamente, colocando-os de molho por quinze 
minutos em solução de água com água sanitária entre dois e dois e meio por cento 
ou em solução de clorexidina a dois por cento, seguida da diluição de cem mililitros de 
clorexidina para um litro de água. 

♦	 A higienização dos móveis, equipamentos e objetos deve ser feita antes e depois 
de cada uso. 

♦	 Estações de atendimento e equipamentos, incluindo macas, devem ser 
higienizados a cada atendimento. 

♦	 O agendamento de clientes deve prever intervalo suficiente entre marcações 
para a higienização. Produtos para cada atendimento devem ser fracionados, evitando 
levar o pincel possivelmente contaminado ao produto durante a aplicação de maquiagem. 

	Comunicação

♦	 Realizar campanha para conscientizar e estimular a importância da utilização 
de máscaras pelos consumidores e frequentadores e propagar a relevância e 
efetividade da higienização das mãos com água e sabão ou, em sua ausência, álcool 
em gel 70%. 

♦	 Promover campanhas de orientação de saúde e bem-estar.
♦	 Não realizar eventos.

♦	 Distribuir comunicados que instruam os clientes sobre as normas vigentes no 
ambiente.

♦	 Recomendar aos clientes que evitem os horários de pico e se programem para 
agendar atendimentos em horários alternativos, apresentando gráfico com frequência 
diária por horários.

	Monitoramento

♦	 Monitorar tempestivamente a quantidade de pessoas presentes dentro do 
estabelecimento.

♦	 Acompanhar a saúde dos colaboradores da empresa, de seus familiares e entes 
próximos, sobretudo em casos suspeitos ou confirmação.

♦	 Em caso de confirmação, suspender as demais pessoas que tiveram contato 
com o contaminado pelo período de 14 dias e monitorar a saúde de cada uma das 
pessoas. Informar ao Departamento de Saúde do Município. 

 ESTÉTICA 

	Distanciamento Social

♦	 Monitorar e controlar o fluxo nos estabelecimentos comerciais, tomando como 
base o controle de acesso do estabelecimento. 

♦	 Coordenar melhor o fluxo de pessoas nas dependências do estabelecimento.
♦	 Evitar aglomerações em caixas e sinalizar o distanciamento necessário.
♦	 Não promover atividades promocionais e campanhas que possam causar 

aglomerações no estabelecimento. 
♦	 Manter suspensos os eventos.
♦	 Monitorar a quantidade de pessoas presentes no estabelecimento.
♦	 Utilizar-se de agendamentos prévios e orientar que os clientes evitem chegar 

antecipadamente ou com atrasos para evitar aglomerações em ambientes como 
recepções e salas de espera. 

	Higiene Pessoal

♦	 Disponibilizar álcool em gel 70% para funcionários e clientes, especialmente na 
entrada do estabelecimento e nos locais de pagamento.

♦	 Disponibilizar EPIs (luvas e máscaras) para os funcionários. 
♦	 Utilizar alarmes a fim de convocar os funcionários para a lavagem periódica de 

mãos, tomando cuidado para que aglomerações não sejam geradas nos lavatórios.
♦	 Durante a realização dos procedimentos, os profissionais envolvidos diretamente 

deverão utilizar protetores faciais (devidamente higienizados periodicamente) ou a 
combinação de máscara (preferencialmente N95, devendo ser trocada a cada sete dias 
se suas características forem mantidas, no máximo) e óculos. Recomenda-se, também, 
o uso de aventais preferencialmente impermeáveis, a depender do tipo de procedimento.

♦	 Os clientes devem usar máscara médica durante toda a sua permanência no 
estabelecimento, as quais devem ser fornecidas mediante esclarecimentos de medidas 
de segurança adotadas para todos que entrarem sem as mesmas.

♦	 Os lenços usados devem ser descartados imediatamente em uma lixeira de 
acionamento sem as mãos, e as mãos devem ser lavadas com água e sabão e, na 
impossibilidade, com álcool em gel 70% antes de continuar o trabalho. 

♦	 Se luvas forem usadas, verifique se elas são removidas após cada cliente e 
trocadas regularmente. As mãos devem ser higienizadas entre todas as trocas de luvas. 

	Sanitização de Ambientes

♦	 Revisar os processos de abastecimento (carga e descarga), utilizando 
embalagens descartáveis e evitando contato com entregadores.

♦	 Disponibilizar produtos e tecnologias para desinfecção dos sapatos na entrada 
das lojas.

	Comunicação

♦	 Realizar campanha para conscientizar e estimular a importância da utilização 
de máscaras pelos consumidores e frequentadores e propagar a relevância e 
efetividade da higienização das mãos com água e sabão ou, em sua ausência, álcool 
em gel 70%. 

♦	 Promover campanhas de orientação de saúde e bem-estar.
♦	 Não realizar eventos.
♦	 Distribuir comunicados pela loja que instruam os clientes sobre as normas 

vigentes no ambiente.
♦	 Pedir aos clientes em grupos de risco que evitem ir ao estabelecimento.
♦	 Enviar mensagens automáticas para manter os clientes informados sobre os 

sintomas da COVID-19, pedindo àqueles que estão doentes ou com sintomas respiratórios 
que evitem ir ao estabelecimento até ficarem saudáveis novamente. 

	Monitoramento

♦	 Monitorar tempestivamente a quantidade de pessoas presentes dentro do 
estabelecimento.

♦	 Em casos de confirmação em um profissional que preste atendimento, comunicar 
os últimos clientes e orientá-los a procurar unidade de saúde caso apresentem sintomas. 
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Secretaria Geral

DECRETO Nº 2.711 de 28 de julho de 2020.
 
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suple-

mentar no orçamento vigente da Prefeitura do Município 
de Casa Branca.

MARCO CESAR DE PAIVA AGA, Prefeito do Município 
de Casa Branca, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei, em conformidade com o artigo 42, da Lei nº 
4.320/64, e em cumprimento ao art. 8º da Lei Municipal 
3.629/2019,

R E S O L V E :

Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na dotação do orça-
mento vigente 02.01.04.122.0003.2.001.339014/03 – Diárias 
– Pessoal Civil.

Artigo 2º - O crédito adicional aberto no artigo 1º terá 
como fonte de recurso o proveniente de anulação parcial da 
dotação 02.15.27.812.0016.2.023.339014/89 – Diárias – Pes-
soal Civil.

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

                         
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 28 de julho de 2020.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta 
Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
RATIFICAÇÃO

RATIFICO o Contrato de Dispensa de Licitação n° 08/2020- 
Processo n° 442/2020 para a Contratação Emergencial de em-
presa especializada em serviço de licença de uso de sistema 
integrado de gestão pública, com prestação de serviço de mi-
gração de dados, instalação, implantação, treinamento de pro-
cesso de trabalho e dos sistemas, suporte técnico, manutenção 
legal e atualizações, por 90 dias, com fundamento no Artigo 
24, incisos IV da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações da-
das pelas Leis Federais nº 8.883/94 e nº 9.648/98. Contratada: 
UCT-UNIDADE DE CONCURSO E TRINAMENTO LTDA. Valor: R$ 
306.000,00 (trezentos e seis mil reais) sendo R$ 102.000,00 (cen-
to e dois mil reais) mensais

Casa Branca, 31 de julho  de 2020. 

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA 
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N°25/2020-PROCESSO N°265/2020

O Município de Casa Branca-SP, por intermédio do seu 
Pregoeiro, torna público que em face da não apresentação 
das amostras da empresa Ricardo Gonçalves Itapira, CON-
VOCA a empresa classificada, na ordem de classificação, EM-
PRESA COMERCIAL LICYTARE LTDA, CNPJ nº29.625.203/0001-
55, para realizar a entrega das amostras dos lotes n°02, 03, 
05, 06 e 07, no prazo máximo de 05 (cinco) dias uteis.

Casa Branca, 10 de agosto  de 2020.

CLAUDIO M.A. DE REZENDE JUNIOR
PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

ABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2020 - PROCESSO nº 418 /2020

Objeto:Registro de preços para aquisição de lubrifi-
cantes e derivados para a manutenção e conservação dos 
veículos da Frota Municipal da Prefeitura Municipal de Casa 
Brancal.

Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas 
do dia 20/08/2020. 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, 07.08.2020

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

Secretaria Geral/2020 

DECRETO Nº 2.714 de 12 de agosto de 2020.
 
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplemen-

tar 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 conformidade com o artigo 42, da Lei nº 4.320/64, 
e em cumprimento ao inciso 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$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) na seguinte dotação 
do orçamento

02.17.08.244.0019.2.027.339039/142 – 
Outros Serviços – PJ.

Artigo 2º - O crédito adicional aberto no artigo 1º terá 
como fonte de recurso excesso de arrecadação referente a 
Emenda Parlamentar – Programação 351080720200002 – 
GND3, na rubrica 1.7.1.8.99.11.08/103 – Outras Transferências 
da União – FNAS – Emendas.

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

                                                                           
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 12 de agosto 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
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Secretaria Geral/ 2020

LEI no. 3.666 de 10 de agosto de 2020.

Institui o Plano Diretor de Turismo de Casa 
Branca.

A  Câmara Municipal aprova e o Prefeito 
Municipal sanciona e promulga a seguinte lei:

CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS DO PLANO DIRETOR DE 

TURÍSMO DE CASA BRANCA
Art. 1º - O Plano Diretor de Turismo de 

Casa Branca é um instrumento de planejamento 
capaz de orientar o desenvolvimento econômi-
co, político, social e sustentado do turismo no 
Município, visando à melhoria das condições de 
vida de sua população, com inclusão social e res-
peito ao meio ambiente. 

Art. 2º - O presente Plano Diretor de Tu-
rismo de Casa Branca determina que a missão 
do município em relação à atividade turística 
será a de: “Lugar essencial para viver história, 
tradições, manifestações de fé e ruralidade in-
terioranas a céu aberto, conservando cenários 
arquitetônicos urbano e rural, associado às no-
vas representações de turismo contemporâneas, 
emocionantes e sustentáveis”.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS, CONTEÚDO E ABRAN-

GÊNCIA
Art. 3º - O Plano Diretor de Turismo de 

Casa Branca, tem como finalidade orientar a 
atuação da administração pública e da iniciativa 
privada, segundo os imperativos da democracia 
e da justiça social, sendo este um instrumento 
de implantação de atribuição do Departamen-
to  Municipal de Esportes e Turismo, através 
da Divisão de Turismo, conforme determina a 
Lei 2.725, de 04 de agosto de 2005, que em seu 
artigo 183, inciso I, estabelece que compete a 
referida Divisão de Turismo “propor e executar 
programas e projetos turísticos, objetivando o 
seus desenvolvimento  e o aproveitamento so-
cioeconômico e cultura do potencial turístico do 
Município”, bem como providenciar os meios 
necessários para que as mesmas sejam realiza-
das. 

Art. 4º - Esta lei institui o Plano Diretor 
de Turismo, estabelecendo, as diretrizes, progra-
mas, projetos, objetivos e prazos, na forma dos 
Volumes anexados I, II e III, distribuídos como 
segue: 

a. Volume I - Inventário da Oferta Turís-
tica; 

b. Volume II - Estudo da Demanda Turís-
tica Real; 

c. Volume III - Plano Diretor de Turismo 
de Casa Branca.

Parágrafo único. O planejamento estraté-
gico do desenvolvimento turístico de Casa Bran-
ca está descrito no Volume III, onde constam o 
Diagnóstico e Prognóstico Turístico, Diretrizes, 
Programas e Projetos.

Art. 5º - A municipalidade promoverá o 
desenvolvimento turístico de Casa Branca, bus-
cando sempre, como resultado, a melhora da 

qualidade de vida da população e o incremento 
do bem-estar da comunidade.

Art. 6º - A participação da sociedade nas 
decisões do Município, no aperfeiçoamento de-
mocrático das suas instituições e no processo 
de gestão e planejamento municipal, consolida 
o exercício do direito da população à cidadania, 
a gestão democrática da cidade e o incentivo à 
participação popular na formulação e execução 
de planos, programas e projetos de desenvol-
vimento turístico, como expressão do exercício 
pleno da cidadania, obedecendo aos princípios 
consagrados na Lei nº 3.596, de 23 de maio de 
2019, em seu artigo 3º e seus respectivos inci-
sos, os quais definem as competências do Con-
selho Municipal de Turismo – COMTUR. 

Art. 7º - O Plano Diretor de Turismo faz 
parte de um processo permanente de planeja-
mento municipal, constituindo-se como o ins-
trumento básico, global e estratégico da política 
de desenvolvimento turístico do Município, de-
vendo garantir o pleno exercício das funções so-
ciais da atividade turística, o desenvolvimento 
socioeconômico compatível com a preservação 
do patrimônio cultural e natural do Município, e 
o uso socialmente justo e ecologicamente equili-
brado de seus recursos e do seu território. 

Art. 8º - O Plano Diretor de Turismo tem 
como área de abrangência a totalidade do terri-
tório municipal, nos termos do art. 181 da Cons-
tituição do Estado de São Paulo. 

Art. 9º - Quaisquer atividades turísticas, 
que venham a se instalar no Município, inde-
pendente da origem da solicitação, ficarão su-
jeitas às normas dispostas neste Plano Diretor 
de Turismo.

Parágrafo único. O órgão responsável 
pela regularização da atividade poderá estabe-
lecer de acordo com critérios determinados pela 
legislação Federal e o Ministério do Turismo em 
suas atribuições, as atividades que poderão ser 
consideradas turísticas e quais deverão ser re-
gulamentadas, respeitados os princípios consti-
tucionais, e quais estarão submetidas ainda ao 
cumprimento das normas previstas neste Plano 
Diretor de Turismo. 

CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES DO DESENVOLVIMENTO 

TURÍSTICO MUNICIPAL
Art. 10 - Constituem-se diretrizes deste 

Plano Diretor de Turismo:
I - Fortalecimento da Cadeia Produtiva do 

Turismo;
II - Valorização dos Atrativos Turísticos 

Naturais e Histórico-Culturais;
III - Infraestrutura Turística;
IV - Marketing do Destino;
V - Políticas Públicas e Legislação;
VI - Sensibilização do Público Interno.
Parágrafo único. As diretrizes, progra-

mas, projetos, objetivos e prazos detalhados 
constam do item “c”, referido no art. 4º dessa 
Lei.

CAPÍTULO IV
DA IMPLANTAÇÃO, RECURSOS, ALTERA-

ÇÕES E REVISÃO.
Art. 11 - O desenvolvimento turístico mu-

nicipal depende do apoio, da estruturação e da 
implantação dos projetos estabelecidos na pre-
sente Lei, devendo ser levado em consideração 
todas as atividades econômicas, culturais, es-
truturais e científicas, relacionadas ao Turismo 
tendo como objetivo a expansão das atividades 
do setor e o fortalecimento de Casa Branca como 

destino turístico de projeção Estadual e Nacio-
nal.

Art. 12 - Para a viabilização do Plano Dire-
tor de Turismo poderão ser utilizados instrumen-
tos financeiros destinados à sua implantação, 
além das Leis Orçamentárias Constitucionais, as 
taxas, tarifas e os recursos arrecadados, aqueles 
criados pela Legislação Municipal ou previstos 
por esta Lei, a seguir discriminados:

I - taxas e tarifas que venham a ser cria-
das, nos termos da Lei, somente com a aprova-
ção do Poder Legislativo Municipal;

II - recursos provenientes de subvenções, 
convênios e produtos de aplicações de créditos, 
celebrados com os organismos nacionais ou in-
ternacionais e aqueles oriundos do exercício do 
poder de polícia.

Parágrafo único. Outros instrumentos 
financeiros poderão ser instituídos por Lei Mu-
nicipal.

Art. 13 - O Município poderá instituir por 
lei, incentivos fiscais para o atendimento dos 
objetivos e diretrizes deste Plano Diretor de Tu-
rismo, desde que esteja de acordo com o Art. 14 
da Lei nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

Parágrafo único. Deverão ser beneficia-
dos pelos incentivos fiscais os projetos que se 
enquadrarem no âmbito do Plano Diretor de Tu-
rismo de Casa Branca.

Art. 14 - A exclusão ou alteração de pro-
gramas constantes desta Lei, bem como a in-
clusão de novos programas ou projetos serão 
propostas pelo Poder Executivo, por meio de 
projeto de lei de revisão do plano ou projeto de 
lei específico. 

Parágrafo único. A revisão do Plano Dire-
tor de Turismo deverá ser realizada a cada três 
anos.

Art. 15 - As alterações do Plano Diretor 
de Turismo, decorrentes das revisões elaboradas 
pelo Executivo serão, obrigatoriamente, subme-
tidas à apreciação do Conselho Municipal de Tu-
rismo - COMTUR, antes de serem encaminhadas 
à Câmara Municipal, sem prejuízo de outras mo-
dalidades de divulgação e consulta com vistas 
à ampla participação comunitária nas decisões 
concernentes a matérias de interesse local.

Parágrafo único. O Conselho Municipal 
de Turismo - COMTUR de acordo com suas atri-
buições poderá encaminhar, requerer ou solici-
tar alterações de acordo com aprovação em suas 
instâncias deliberativas no rito e forma requeri-
dos por Lei.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 16 - A implementação da Estrutura 

prevista nesta lei será gradualmente efetivada 
e regulamentada, no que couber, por meio de 
Decreto do Executivo.

Art. 17 - Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 10 de 
agosto de 2020.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
 PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e 
arquivada nesta Secretaria

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

Secretaria Geral

DECRETO Nº 2.710 de 28 de julho de 2020.
 
Dispõe sobre a abertura de crédito adicio-

nal suplementar no orçamento vigente da Pre-
feitura do Município de Casa Branca.

MARCO CESAR DE PAIVA AGA, Prefeito do 
Município de Casa Branca, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei, em confor-
midade com o artigo 42, da Lei nº 4.320/64, e em 
cumprimento aos incisos II e V do art. 9º da Lei 
Municipal 3.629/2019,

R E S O L V E :

Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 361.260,00 (trezen-
tos e sessenta e hum mil duzentos e sessenta 
reais) nas seguintes dotações do orçamento: 

02.17.08.244.0019.2.027.339030/131 – Material 
de Consumo – R$116.460,00
02.17.08.244.0019.2.027.339039/142 – Outros 
Serviços – PJ  -   R$244.800,00

Artigo 2º - O crédito adicional aberto no 
artigo 1º terá como fonte de recurso a previsão 
do excesso de arrecadação das rubricas abaixo 
relacionadas referente a Portaria 369/2020 – CO-
VID-19 – Fundo Municipal de Assistência Social:

1.7.1.8.12.1.1.08 – Transferências FNAS – 
Covid – EPI   
- R$  13.650,00
1.7.1.8.12.1.1.09 – Transferências FNAS – 
Covid – Alimentos  
-R$ 102.810,00
1.7.1.8.12.1.1.10 – Transferências FNAS – 
Covid – Acolhimento-R$244.800,00

Artigo 3º - Fica aberto crédito adicional 
suplementar no valor de R$1.929.000,00 (hum 
milhão novecentos e vinte e nove mil reais) nas 
seguintes dotações do orçamento: 

02.16.10.301.0017.2.024.339039/120 – 
Outros Serviços PJ  - R$1.800.000,00
02.17.08.244.0019.2.027.339036/135 – 
Outros Serviços PF  - R$  129.000,00

 Artigo 4º - O crédito adicional aberto 
no artigo 3º terá como fonte de recurso a anula-
ção parcial das seguintes dotações do orçamen-
to: 

02.16.10.301.0017.2.024.319011/105 – 
Venc. E Vantagens – R$1.800.000,00
02.17.08.244.0019.2.027.319011/125 – 
Venc. E Vantagens – R$   129.000,00

Artigo 5º - Este Decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação.

                         
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 28 de 

julho de 2020.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e 
arquivado nesta Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL
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