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Agendamento de ambulância em Paranapanema  

está em novo endereço 

A secretaria da Saúde informa o novo endereço do setor de agen-

damento de transporte da saúde, o agendamento de ambulâncias, 

que a partir de hoje (06/03) está atendendo na rua Joaquim Vieira 

de Medeiros, 1.265 no prédio da secretaria da Educação, onde fun-

cionava o Semutram. A mudança, segundo a secretaria, foi para 

facilitar o acesso da população ao serviço de transporte de saúde, 

que até então estava atendendo em uma sala na Garagem Munici-

pal. Lembramos que o setor funciona exclusivamente para agendar 

transporte para pacientes que necessitam de consultas de especia-

lização, tratamentos periódicos especiais, entre outros que não se-

jam disponibilizados no município. O setor funciona de segunda a 

sexta feira atendendo das 7:30 hs às 11:00 e das 13:30 hs às 

16:00 hs, inclusive pelo fone 14 3713 1664 com Mario. Outro deta-

lhe importante é que o setor não agenda transporte para a saúde 

dentro do município ou atende a chamadas de urgência e emer-

gência, lembrando que estes tipos de transporte ou atendimento 

são feitos pelo SAMU nos casos emergenciais através do Fone 192 

ou ambulâncias do Hospital Municipal através do Fone 14 3713 

9131. O mesmo serviço de agendamento de ambulâncias existe 

em Campos de Holambra, funciona no mesmo molde e horários de 

Paranapanema, lembrando que no Distrito o setor fica no prédio da 

Sub-Prefeitura, na avenida das Posses e o telefone é o 14 3769 

1152 com Juliana. 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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DECRETO N° 1.759 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019 

Organiza a Equipe Técnica Multiprofissional para Avaliação Físico 
Funcional de Projetos de Edificações dos Estabelecimentos de Inte-
resse da Saúde para Emissão de LTA.  

JOSÉ MARIA ALVES, Prefeito Municipal da Estância Turística de 
Paranapanema, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais; 

      DECRETA  

ART. 1° Fica nomeada na forma abaixo a Equipe Técnica Multiprofis-
sional para Avaliação Físico Funcional de Projetos de Edificações dos Esta-
belecimentos de interesse a Saúde para emissão de LTA – Laudo Técnico 
de Avaliação: 

Juliana Campos de Paiva- Engenheira Civil   

Sidney Thony Lopes Lana - Farmacêutico 

Juliana Pierami de Freitas - Enfermeira 

Raquel Cristina Alves – Agente de Saneamento 

ART. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, re-
vogando-se em seu inteiro teor o Decreto 1.706 de 09 de Fevereiro de 2018. 

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema, 28 de 
Fevereiro de 2019. 

JOSÉ MARIA ALVES 

     Prefeito Municipal 

Registrado e Publicado no Paço Municipal da Prefeitura da Estância 
Turística de Paranapanema, na data supra. 

VANDERLEIA ROSA SALES DE ARRUDA 

Secretária Municipal de Saúde 

DECRETO N° 1760 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019 

Dispõe sobre as designações para Vigilância Sanitária. 

JOSÉ MARIA ALVES, Prefeito Municipal da Estância Turís-
tica de Paranapanema, Estado de São Paulo, no uso de suas atri-
buições legais; 

CONSIDERANDO o Artigo 95, parágrafo 3º da Lei Estadual 
10.083 de 23 de Setembro de 1998; 

DECRETA 

ARTIGO 1° Nos termos da Lei Municipal n° 407/98, de 18 
de Julho, em seu Artigo 5°, ficam designados os seguintes profissi-
onais para compor a equipe da Vigilância Sanitária Municipal: 

 

 

 

ARTIGO 2° Este decreto revoga totalmente o Decreto n° 
1.742/18. 

ARTIGO 3°. Este decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapane-
ma, 28 de Fevereiro de 2019. 

JOSÉ MARIA ALVES 

Prefeito Municipal 

Registrado e Publicado no Paço Municipal da Prefeitura da Estância Tu-
rística de Paranapanema na data supra. 

VANDERLEIA ROSA SALES DE ARRUDA 

Secretária Municipal de Saúde 

Creden-
cial 

Funcionário  Cargo Carga Ho-
rária Visa 

01 Silvia Cristina Pinheiro 

CPF: 357.878.408-17 

Diretora Vigi-
lância Sanitá-

40 H 

02 Sergio Fernandes de Mo-
rais 

CPF: 063.399.908-35 

Sub-diretor da 
Vigilância Sa-
nitária 

40 H 

03 Juliana Pierami de Frei-
tas 

CPF: 317.877.078-06 

Enfermeira 
VISA 

04 H 

04 Pedro Henrique Américo 
Bueno 

CPF: 341.884.058-21 

Agente de En-
demias 

40 H 

05 Jeferson Rafael dos San-
tos e Melo 

CPF: 426.768.998-99 

Agente de En-
demias 

40 H 

06 Simone de Almeida Gar-
cia de Oliveira 

CPF: 145.912.898-26 

Farmacêutica 04 H 

07 Raquel Cristina Alves 

CPF: 319.929.978-45 

Agente de Sa-
neamento 

40H 

Decretos 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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RESOLUÇÃO Nº 01/2019 

“Dispõe sobre o uso do veículo oficial da Câmara Municipal da Estância Turís-
tica de Paranapanema e dá outras providências”.  

FAÇO SABER QUE CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU PROMULGO O SE-

GUINTE DECRETO LEGISLATIVO  

 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º - Esta Resolução regulamenta a utilização e a conserva-
ção do veículo oficial da Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema, 
bem como define orientações sobre deveres dos condutores, dos usuários e do se-
tor competente responsável pelo gerenciamento e manutenção deste veículo. 

Art. 2º - O veículo oficial se destina ao transporte de vereadores e 
servidores do Legislativo no exercício de suas atribuições institucionais e a outras 
atividades de interesse da Câmara Municipal ou do Município. Destina-se também 
para desempenho de atividades relacionadas com o exercício do mandato de vere-
ador, preservando em qualquer caso, o interesse público. 

Parágrafo único. O uso do veículo oficial da Câmara fica restri-
to aos fins estabelecidos no caput deste artigo, sendo expressamente vedada sua 
utilização em benefício particular ou de terceiros. 

DO ABASTECIMENTO E DA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL 

Art.3º - O controle de abastecimento será realizado através do Diá-
rio de Bordo, devendo ser registrados pelo condutor o dia e a hora do abastecimen-
to, a quilometragem do veículo e a quantidade de combustível colocado.  

Art.4º - Quando, durante viagem, houver necessidade de reparos 
inadiáveis no veículo oficial, o seu condutor providenciará para que eles sejam reali-
zados, mediante reembolso, a partir de documentos que comprovem as despesas 
entregas ao encarregado do Controle Interno.  

Parágrafo Único: Os reparos inadiáveis mencionados no artigo 
anterior se referem a pequenos danos e que impeçam a continuidade da viagem.  

Art.5º - Para a comprovação das despesas de combustível, e de 
manutenção de veículo oficial o condutor exigirá cupom fiscal contendo nome con-
dutor, placa do veículo, km e horário do abastecimento e a nota fiscal contendo. 

DA HABILITAÇÃO PARA USO E ADIANTAMENTOS 

Art. 6º - Para habilitar-se ao uso do veículo, dentro e fora do muni-
cípio deverá o vereador/servidor protocolar pessoalmente na Secretaria da Câmara 
a “Requisição de Viagem” com no mínimo 03 (três) dias de antecedência. Referida 
solicitação deverá conter, obrigatoriamente, sob pena de indeferimento imediato 
pelo Presidente da Câmara Municipal, as seguintes informações: 

I -dia, horário e local da saída; 

II -destino; 

III - finalidade da viagem, com menção objetiva da missão institucio-
nal ou da finalidade pública a ser atendida com a mesma, mencionando, entre ou-
tros detalhamentos que o caso exigir, o assunto, nome e cargo da pessoa com 
quem irá tratar; 

IV -menção aos documentos com que pretende comprovar a finali-
dade pública da viagem ou razões que evidenciem a impossibilidade de fazê-lo por 
meios documentais. 

§ 1º Caso o solicitante seja o condutor, este deverá preencher e 
assinar um Termo de Responsabilidade; 

§ 2º Para conduzir/transportar no veículo oficial servidor públi-
co ou agente político de outro Poder, o solicitante deverá justificar a representação 
previamente na “Requisição de Viagem”. 

§ 3º A viagem somente ocorrerá após a autorização do Presi-
dente, que em casos especiais solicitará ainda parecer jurídico e/ou aprovação dos 
membros da Mesa Diretora; 

§ 4º Após a aprovação do Presidente, o mesmo autorizará o 
departamento de Contabilidade a fazer o adiantamento, se necessário; 

§ 5º Quando houver Adiantamentos, deverá o solicitante apre-
sentar todos os comprovantes dos gastos devidamente preenchidos, conforme os 
seguintes critérios: 

I – Em caso de Cupom Fiscal, solicitar que o mesmo seja emitido 
com o CNPJ da Câmara: 01.816.270/0001-38; 

II – Em caso de Nota Fiscal, deverão ser discriminados todos os 

itens de consumo: quantidade, descrição, valor unitário e valor total, devendo ser 
preenchida com o CNPJ da Câmara Municipal. 

§ 7º NÃO SERÃO REEMBOLSADOS: sorvetes, doces de qual-
quer tipo, bebidas alcoólicas ou cigarros e ainda despesas com os comprovantes 
não preenchidos em conformidade o parágrafo 5º; 

§ 8º NÃO SERÃO REEMBOLSADAS despesas de acompanhan-
tes que não sejam vereadores ou servidores da Câmara. 

§ 9º A Câmara reembolsará as despesas com alimentação, até 
o limite máximo de acordo coma tabela abaixo: 

§ 10º Caso o valor das despesas seja inferior ao adiantamento, 
o solicitante deverá ressarcir os cofres públicos, através de depósito identificado na 
conta da Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema, no Banco do 
Brasil – agencia 6796-2 – conta corrente 58-2;  

§ 11. O solicitante deverá preencher um relatório da viagem, em 
no máximo em 03 (três) dias úteis após seu retorno, apresentando todos os docu-
mentos, comprovantes dos gastos e comprovante de depósito, caso haja 

DO USO E MOVIMENTAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS 

Art.7º - O veículo oficial será conduzido por pessoas habilitadas de 
acordo com as leis de trânsito, sendo eles servidor efetivo, comissionados e/ou ve-
readores. 

§1º O veículo entregue ao Vereador, somente poderá ser dirigi-
do por ele ou por servidor habilitado devidamente designado, sendo terminantemen-
te vedada à direção por pessoa que não seja funcionário desta Câmara Municipal. 

§2º Para os fins monitoração dos deslocamentos, o carro ofici-
al poderá ser dotado do software de rastreamento, tendo seus relatórios armazena-
do em arquivos mensais do veículo. 

Art.8º - O veículo oficial será utilizado nos dias úteis, no horário das 
8:00 horas às 17:00 horas.  

Parágrafo único: Fora dos dias e horários previstos no caput 
deste artigo, os veículos oficiais circularão mediante autorização expressa do Presi-
dente da Mesa Diretora ou seu substituto legal, nos seguintes casos: 

I - Viagens de representação em solenidades dentro e fora do Muni-
cípio;  

II - Participação em seminário, encontros, congressos e congêne-
res; 

III - Participação em reuniões comunitárias, audiências públicas e 
sessões itinerantes; 

IV - Retorno de viagens; 

V - Outras hipóteses adequadas à espécie, desde que submetidas a 
parecer jurídico prévio e autorizadas pelo Presidente da Câmara. 

 

Art. 9º - É vedado o uso do veículo oficial: 

I – em roteiro/trajeto/itinerário diferente do usual, salvo por 
motivo justificado ou força maior; 

II – no transporte de pessoas estranhas a finalidade prevista 
no art. 2º; 

III – no transporte e/ou distribuição de materiais estranhos às 
atividades da Câmara Municipal; 

IV – em qualquer atividade estranha ao serviço público. 

Art. 10º - Quando não estiver em uso, o veículo deverá permanecer 
recolhido à garagem da Câmara Municipal.  

 

Discriminação Valor máximo por ocu-
pante 

Café da manhã R$ 30,00 

Almoço R$ 80,00 

Café da tarde R$ 30,00 

Jantar R$ 80,00 

Continua nas fls 04 ..... 

Resolução 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.cmp.sp.gov.br/
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DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DO CONDUTOR DE VEÍCULO OFICIAL 

Art. 11 - São deveres do condutor do veículo e dos demais usuários do veículo oficial, a estrita observância das normas de trânsito e aos princípios ineren-
tes à Administração Pública, pautando-se, principalmente, na economicidade e na preservação do patrimônio público. 

Art. 12 - São obrigações do condutor, além daquelas previstas em normas específicas: 

I - dirigir o veículo de acordo com as leis de trânsito, mantendo -se atualizado às novas regras e às formas de direção defensiva; 

II - não ingerir bebidas alcoólicas e/ou medicamentos que possam interferir na condução do veículo;  

III - não entregar a qualquer outra pessoa a direção do veículo sob sua responsabilidade, salvo casos de urgência/emergência ou força maior, devidamen-
te justificados; 

IV - utilizar o cinto de segurança e postular que os demais ocupantes façam o uso. 

Art. 13 - O servidor ou vereador que tomar conhecimento da utilização do veículo em desacordo com o disposto nesta Resolução deve obrigatoriamente, 
sob pena de conivência, comunicar imediatamente o fato ao Presidente da Câmara. 

Parágrafo único: Ao ser informado da utilização indevida do veículo, o Presidente providenciará de imediato, a instauração de Sindicância desti-
nada a apurar o ocorrido. 

DAS OCORRÊNCIAS E DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 14 - O condutor será o responsável pelo pagamento de multas e avarias que ocorram no veículo durante a viagem, sempre que comprovada 
a sua culpa, devidamente apurada e garantida a ampla defesa e o contraditório. 

§1º Sendo comprovada a culpa do condutor, as respectivas multas serão descontadas em folha de pagamento, respeitado o limite de 30% men-
sal sobre os salários e ou subsídios. 

§2º O condutor que, na condução de veículo oficial, receber notificação de infração de trânsito, deverá reconhecê -la, evitando a geração de nova 
multa por não apresentação de condutor. 

Art. 15 - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, revogando em seu inteiro ter o Ato da Mesa nº. 03/2017.  

Sala das Sessões “Benedito Antunes de Araújo”, em 01 de março de 2019. 

 

WALTER KLEY MENCK 

PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

                                                                    ARIMATÉIA CAMARGO DA SILVA                 LIOR FERREIRA MENDES JUNIOR 

                                                                                      1ª Secretário                                                            2º Secretário 

                                          Registrado e Publicado na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema, na data supra. 

 

             Vânia Lencioni de Camargo  

   Assessora Parlamentar  

... Continuação da Resolução 01/2019 ... 

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

Extrato de Aditivo Contratual 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA 

CNPJ: 05.152.243/0001-69 

 

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL 

 

Contrato Prorrogação: nº 009/2018 

Contratada: BANCO DO BRASIL S/A 

Objeto: Prestação de serviços de registro, custódia e liquidação física/financeira de operações realizadas com Títulos Públicos (ATIVO) registrados no 
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC do Banco Central do Brasil do IPESPEM. 

Valor Global: R$ 13.005,84 (treze mil, cinco reais e oitenta e quatro centavos) 

Prazo: 12 (doze meses) 

Modalidade: Art. 22, II da Lei 8666/93   

Vigência: de 01 de dezembro de 2018 a 30 de novembro de 2019. 

 

..... – Diretoria Executiva. 

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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