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Mais de 3.700 alunos retornam às aulas 

Nesta segunda 4, mais 

de 3.700 alunos reto-

mam as atividades nas 

escolas do município. 

Para tanto uma equipe 

de 90 funcionários re-

organizaram as unida-

des escolares para re-

ceber os alunos, que 

foram recepcionados 

pelos quase 300 pro-

fessores da rede muni-

cipal de ensino. No to-

tal são oito escolas da 

rede municipal, oito 

CEIs (creches) e mais 

duas escolas estadual 

que tem 200 dias de 

ano letivo para realiza-

rem suas tarefas de 

alfabetização. Para dar 

oportunidade a todos 

os que precisam estu-

dar, a secretaria da 

Educação disponibiliza 

40 linhas para o trans-

porte de 1.689 alunos 

que residem na zona 

rural, percorrendo 

5.700 km diários. Os 

alunos além das aulas 

ainda recebem nas es-

colas refeições todos 

os dias, lembrando que 

a rede municipal serve 

duas refeições em ca-

da período, e as cre-

ches onde os alunos 

passam o dia, são qua-

tro refeições diárias. A 

educação é um direito 

de todo cidadão, é de 

fundamental importân-

cia para a formação 

das pessoas, ajuda no 

desenvolvimento do 

país, tem impacto dire-

to no seio familiar e é o 

seguimento mais indi-

cado para se preparar 

para a vida. A respon-

sabilidade de educar é 

do Governo, mas cabe 

também aos pais e res-

ponsáveis a destinação 

de seus filhos à escola, 

já os alunos tem a 

oportunidade e devem 

assumir responsavel-

mente esta tarefa que 

com certeza vai trans-

formar suas vidas. 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Relação dos Agentes Políticos, Empregados, Funções Públicas e seus Subsídios e Remunerações 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.cmp.sp.gov.br/
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www.ipespem.com.br 

O Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos da Estância Turística de Paranapanema – IPESPEM, instituído pela Lei Municipal nº 595, de 31 de ou-

tubro de 2001, Lei nº 612, de 26 de março de 2002,  tem por missão assegurar aos funcionários municipais e a seus dependentes o acesso aos benefícios 

previdenciários que lhes são de direito. 

APOSENTADORIAS 

Benefício destinado aos servidores efetivos que completarem os requisi-

tos previstos em lei, Aposentadorias voluntárias Aposentadoria especial 

Aposentadoria por invalidez Aposentadoria compulsória. 

AUXÍLIO DOENÇA 

O auxílio-doença é um benefício destinado quando o servidor ficar impossi-

bilitado de trabalhar temporariamente, em razão de doença ou acidente, por 

mais de 15 dias e equivale à média das últimas 12 bases de contribuição. 

PENSÃO POR MORTE 

A Pensão por Morte é um benefício pago aos dependentes do segurado 

falecido, estando ele ativo ou aposentado. Os dependentes são divididos 

em três classes: 

ABONO PERMANÊNCIA 

Como o próprio nome diz, o abono é um bônus, um prêmio, para o servidor 

que completou os requisitos para a aposentadoria pela regra permanente 

(Artigo 40, § 1o, III, “a”, da Constituição Federal e Artigo 37 da L.C. 215). 

 

Tipos de Benefícios 

Rua: Joaquim Vieria de Medeiros, 695 • Centro CEP 18720-000 

Horário de Atendimento: Segunda à Sexta, das 07:30 às 17:00  

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.ipespem.com.br/
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EXPEDIENTE 

 A Imprensa  Oficial da Estância Turística de Paranapanema , veiculado exclusivamente na forma eletrônica, 

é uma publicação  da Administração deste Município, sendo a mesma responsável pelo conteúdo aqui publi-

cado , conforme Lei Municipal 1.264 de 09 de novembro de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretor de Comunicação  

Secretarias Telefone Email  Endereço 

Administração (14) 3713 9249 
administracao@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Agricultura (14) 3713 1212 
agricultura@paranapanema.sp.gov.br 

Rua José Bernardo, 310 

Meio Ambiente (14) 3713 1212 
meioambiente@paranapanema.sp.gov.br 

Rua José Bernardo, 310 

Desenvolvimento Social (14) 3713-1030 
social@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Joaquim Vieira de Medeiros, 1295 

Educação (14) 3713 1585 
educacao@paranapanema.sp.gov.br 

Av. José Gil Plens, S/N 

Fazenda (14) 3713 9216 
lilia.fazenda@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Gabinete (14) 37139243 
gabinete2013@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Governo (14) 3713 9243 
governo@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Obras (14) 3713 9244 
obras@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Procuradoria (14) 3713 9209 
procuradoria@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Saúde (14) 3713 1493 
secsaude@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo 548 

Planejamento (14) 3713 9233 
planejamento@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Turismo Esporte e Cultura (14) 3713 1471 
turismo@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Praça Radamés Menegueti S/N 

Vias Públicas (14) 3713 9244 
vias@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 
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