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Paranapanemenses são convocados para identificação biométrica 

O cartório eleitoral da cidade de Avaré, responsável pela situação do 
eleitorado de Paranapanema, está convocando todas às pessoas que 
ainda não realizaram a identificação biométrica. A convocação se baseia 
na Lei Eleitoral que exige que todo cidadão para ter direito ao voto e 
manter sua legalidade eleitoral, esteja devidamente cadastrado no siste-
ma digital do cartório, a biometria. Para cadastrar a biometria, o cidadão 
deve primeiro fazer o agendamento, acessando o site www.tre-sp.jus.br, 
em seguida você vai ler as instruções descritas na página, clicar em 
“agendamento” escolher a opção solicitar agendamento. Em seguida o 
cidadão deve estar de posse do Titulo de Eleitor e marcar a opção TE-
NHO E SEI O NUMERO. Após clicar aparecerá uma caixa em branco 
onde o cidadão vai digitar o numero do título de eleitor e após clicar na 
caixa “selecionar” e escolher opção sim ou não. A opção “sim” é para 
pessoas que necessitam de atendimento especial, ou seja, com dificulda-
de de mobilidade ou outras, já a opção “não” é para pessoas que não 
possuem nenhuma deficiência. Continuando, terá ao lado alguns 
“caracteres” os quais deverão ser digitados na caixa abaixo com a inscri-
ção “digite os caracteres da imagem acima”. Em seguida aparecerão cai-
xas perguntando CEP onde você deverá colocar o Nº 18.720-000 para 
moradores de Paranapanema e 18.725-000 moradores do Distrito de 
Campos de Holambra, nesta mesma página pergunta ainda o número da 
sua residência, após preencher estes campos, clique em buscar. Abrirá 
uma página com seus dados pedindo para você atualizar seu endereço, 
onde você deverá digitar o nome da rua ou logradouro onde reside. Digi-
te também o número de seu telefone para contato e E-mail caso tenha. 
Na caixa amarela abaixo aparecerá a Zona Eleitoral e a opção “escolha o 
dia” clicando nesta caixa você escolherá o dia e horário que deseja ser 
atendido no cartório de Avaré para fazer sua biometria.Após clicar na da-
ta escolhida, você deverá marcar o ícone em vermelho com a inscrição 
“estou ciente de que o não comparecimento no dia e horários marcados 
acarretará o cancelamento do agendamento”. Após marcar este ícone, 

clique em agendar e sua solicitação estará concluída. Quando estiver fa-
zendo seu agendamento Caso apareça nesta página a inscrição em ver-
melho dizendo: “Título de Eleitor não cadastrado ou suspenso”. Você de-
verá procurar o cartório eleitoral de Avaré, levando seus documentos 
pessoais, inclusive o Título de Eleitor para regularizar a situação. 
 
AGENDAMENTO PARA QUEM NÃO TEM ACESSO À INTERNET OU 
POSSUI DIFICULDADE COM INFORMÁTICA 
 
Para quem não tem acesso à internet ou possui dificuldade com informá-
tica, poderá dirigir-se à Junta Militar de Paranapanema, rua Avaré S/N, 
atrás do prédio da Prefeitura. Na Câmara Municipal de Paranapanema, 
rua Manoel Domingues Leite, 415 na Praça da Matriz. Para os morado-
res de Campos de Holambra e bairros adjacentes é só comparecer no 
prédio da Sub Prefeitura, na avenida das Posses S/N. O horário para 
atendimento em todos os locais são os mesmos: das 8:00 hs às 11:00 e 
das 13:00 às 16:30 hs. Lembramos que o não cadastramento biométrico 
resultará no cancelamento do Título de Eleitor, impedindo o cidadão de 
votar inclusive de participar de concurso público entre outras limitações.   
O prazo para cadastramento é até o mês de dezembro deste ano. 

 
 
  

Passo a passo para fazer o agendamento 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.tre-sp.jus.br
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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2019 – Objeto: registro de preços visando contratação de serviços de seguranças, briga-
distas e bombeiros para os eventos a serem realizados no Município de Paranapanema, para que produza seus efeitos, 
o Prefeito Municipal HOMOLOGOU o julgamento procedido pela Comissão Permanente de Pregão, com base no inciso 
VI do art. 43 da Lei 8666/93 e em consequência ratificou o ato do pregoeiro que adjudicou o item licitado 01 para a em-
presa licitante vencedora WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI, e quanto aos itens 02 e 03 restaram FRACASSADOS. 
Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 13/02/2019. 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Contrato nº. 02/2019 

Objeto: Leitura e envio de recortes eletrônicos de Diários Oficiais, tanto em âmbito estadual quanto federal, oferece atualmente o serviço 

de leitura e clipping eletrônico em todos os estados da Federação.    

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA 

Contratado: EMPRESA GRIFON ASSESSORIA BRASIL LTDA EPP 

Valor Global R$ 1.185,60 (Um mil cento e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) 

Duração do Contrato – 12 meses 

Assinatura 12/02/2019 

Extrato de Contrato 

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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