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Secretarias se reúnem para planejar ações contra a Dengue 

Para combater o mosquito Aedes Aegypti, Chicungunia e Zika as se-

cretarias se reuniram para planejar ações e combater a proliferação do 

mosquito que colocou a região em alerta vermelho. Noticiado nos tele-

jornais e redes sociais, o crescimento de casos no Brasil é grande in-

clusive na nossa região, onde cidades do porte de Paranapanema es-

tão com números de casos alarmantes. Para combater o mosquito e 

evitar um surto, as secretarias se reuniram para elaborar cada uma 

em sua realidade um plano de ação que envolva funcionários e comu-

nidade. A inciativa foi da secretaria da saúde, que em cumprimento de 

suas obrigações inclusive com o Governo do Estado, terá que passar 

informações quinzenais sobre as ações e casos detectados. Na reuni-

ão ficou acertado que cada secretaria estará a partir de agora colocan-

do em prática as ações que acharem necessárias para cada prédio ou 

setor de sua responsabilidade, e também auxiliando umas às outras 

para evitar o pior. A secretaria da Saúde e do Verde e Meio Ambiente 

pedem a colaboração da população para que redobrem a atenção 

com ações diárias que podem ajudar no combate ao mosquito Aedes 

Aegypti, como evitar o descarte de lixo proveniente de limpeza de 

quintal, sem a presença da caçamba, assim como os entulhos de 

construção, móveis velhos, colchões, pedaços de madeiras, caixas de 

papelão, latas velhas entre outros, também devem ser descartados 

em caçambas. Já os recipientes que acumulam água com facilidade 

devem ser guardados em locais cobertos, os vasos de plantas devem 

ser regados e não colocados água no prato de apoio, sendo que estes 

devem estar com areia para evitar o acumulo da água. Para as famí-

lias que possuem jazigos ou túmulos no cemitério, deve evitar a colo-

cação de vasos com flores naturais ou artificiais que acumulem água, 

e os vasos fixos devem ter vazão de água. Pneus velhos e eletroele-

trônicos só devem ser descartados nas campanhas específicas reali-

zadas pela prefeitura. Lembramos que a prevenção é o melhor remé-

dio para combater qualquer doença, e a responsabilidade é de todos.  

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Aviso de Homologação e Adjudicação 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2019 – Objeto: aquisição de uma ambulância, zero quilômetro, tipo A, simples remoção, tipo furgão, 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 para a empresa licitante vencedora MEDEIROS & SULLATO CO-
MÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI EPP pelo valor global de R$ 133.300,00 (cento e trinta e três mil trezentos reais). Paranapanema/SP, José Maria Alves – 
Prefeito Municipal, 08/03/2019. 

Extrato de Termo Aditivo 

Contrato: nº 06/2016 – Tomada de Preços nº 12/2015- Contratado: Confiatta Consultoria e Gestão LTDA EPP 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de orientação governamental quanto às rotinas administrativas, principalmente no 
que concerne às áreas de licitações e contratos administrativos, terceiro setor, contabilidade, gestão pessoal, bem como assessoramento na elaboração as 
defesas administrativas junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

Do prazo: Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 08/02/2019 e encerrando-se em 07/02/2020, na forma do inciso II, do artigo 57, da Lei 
Federal n.º 8.666/93. Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 06/02/2019. 

 

CONTRATO: nº 56/2015– Dispensa de Licitação Nº 06/2015 - CONTRATADO: Associação Centro Social São Jose de Paranapanema.  

OBJETO: Locação de 01 (um) imóvel na Travessa das Paineiras, no Distrito de Campos de Holambra, neste município de Paranapanema/SP. 

Do prazo: Fica prorrogado por mais por mais 06 (seis) meses, a contar de 20/02/2019 e encerrando-se em 19/08/2019, na forma do inciso II, do artigo 57, 
da Lei Federal n.º 8.666/93. Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 15/02/2019. 

 

CONTRATO N°: 34/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2017 - CONTRATADA: SIMONE DOGNANI & CIA LTDA 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de exames de análises clínicas para atender pacientes internados e ambulatoriais ou de 
urgência e emergências do Hospital Leonardus van Melis e as Unidades Básicas de Saúde. 

Do prazo: Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses a contar de 01/04/2019 e encerrando-se em 31/03/2020, na forma do inciso II, do artigo 57, da Lei 
Federal n.º 8.666/93. Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 18/02/2019. 

A Prefeitura Municipal de Paranapanema/SP torna público para conhecimento dos interessados, que o Pregão Presencial Nº 07/2019 com abertura marca-
da para o 19 de março de 2019 as 09h00min, fica prorrogado para o dia 22 de março de 2019. Os envelopes de nº 01(Proposta) e nº 02 (Habilitação) deve-
rão ser protocolados até as 09h00min. A sessão pública se dará a seguir. Motivo: Para adequações necessárias no edital. Paranapanema/SP, José Maria 
Alves – Prefeito Municipal, 12/03/2019. 

Aviso de Prorrogação de Abertura de Licitação 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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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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