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CDHU convoca contemplados para sorteio dos endereços 

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano – CDHU, está con-
vocando os mutuários já contemplados do Conjunto Habitacional Adir Pires 

Ramos, para comparecerem nesta sexta feira 22, no salão de festas da 
APAE a partir das 9 hs da manhã. A Convocação se dá pelo fato da CDHU 
realizar o sorteio das unidades e seus respectivos endereços, ou seja, é o 
dia em que cada mutuário vai descobrir qual será a sua casa, o nome da 
rua e o número. Para tanto é preciso que cada contemplado esteja munido 
dos documentos pessoais e não deixe de comparecer. A construção do no-
vo CDHU, começou em maio de 2016 e ao longo do tempo em que as 
obras caminhavam, algumas etapas burocráticas foram realizadas como as 
inscrições, o sorteio que aconteceu na concha acústica da Praça da Matriz, 
depois um novo sorteio para deficientes e agora a fase final que é o sorteio 
do futuro endereço. O novo Conjunto Habitacional ganhou o nome do ex-
vereador Adir Pires Ramos, é formado por 133 casas, oito ruas todas pavi-
mentadas em asfalto, com iluminação pública rede água e esgotos, energia 
elétrica e identificação das vias públicas. O empreendimento habitacional 
popular está praticamente concluído, as residências foram construídas com 
designer moderno, dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, 
terraço e estrutura básica para construção de um terceiro cômodo opcional.  
A data de entrega oficial das casas será definida pela CDHU e amplamente 
divulgada.   

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Edital  

EDITAL DE CONOVOCAÇÃO 

CONVOCAMOS NOS TERMOS DO ESTATUTO EM VIGOR, OS ASSOCOADOS PARA PARTICIPAREM DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA A.P.M. DA 

EMEIF JOSÉ LIBANEO DE OLIVEIRA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 26 DE MARÇO DE 2019 ÀS DEZOITO HORAS, EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO COM PRESENÇA 

DE MAIS DA METADE DOS ASSOCIADOS, OU, EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO, ÀS DEZOITO HORAS E TRINTA MINUTOS COM NO MÍNIMO UM TERÇO DE SEUS 

MEMBROS, NA EMEIF JOSÉ LIBANEO DE OLIVEIRA, CONFORME PREVE ARTIGO 14 PARAGRAFO 3º. 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA, 19 DE MARÇO DE 2019. 

SILMARA APARECIDA BORGES MUNHOZ 

CPF: 142.968.478-05 

RG: 17.181.628-6 

DIRETORA DE ESCOLA 

EXTRATO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 005/2017. 

Órgão Público: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA 

 

Organização da Sociedade Civil: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARANAPANEMA. 

 

C.N.P.J.: 71.565.964/0001-25 

 

Endereço: RUA EUCLIDES AUGUSTO PEREIRA, 140 - VILA LEME – PARANAPANEMA-SP. 

 

Objeto: Serviço de atendimento a pessoa com deficiência visual total ou parcial, promoção e integração a vida comunitária, atendendo crianças, adolescentes, jovens e 
adultos.  

 

Vigência: 01/03/2019 à 29/02/2020. 

 

Tipo de Parceria: Termo de Colaboração Nº 005/2017 

 

Valor Total da Parceria: R$ 21.800,00 (Vinte e um mil e oitocentos reais). 

 

Fonte de Recurso: 01 - Tesouro 

Elemento Econômico: 33.50.39.00.00 

Função: 12 - Educação 

Subfunção:361 – Educação Fundamental 

Programa: 108 – Desenvolvimento do Ensino Fundamental 
 

Paranapanema, 20 de Março de 2019. 

                José Maria Alves 

Prefeito do Município de Paranapanema 

Extrato  

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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AVISO DE ERRADA 

Na publicação da Resolução nº. 01/2019, verificou-se alguns erros de digitação. 

Dessa forma segue novamente para publicação a Resolução nº. 01/2019.   

RESOLUÇÃO Nº 01/2019“Dispõe sobre o uso do veículo oficial da Câmara Munici-

pal da Estância Turística de Paranapanema e dá outras providências”. 

 

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

GUINTE RESOLUÇÃO: 

 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º - Esta Resolução regulamenta a utilização e a conservação do 
veículo oficial da Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema, bem 
como define orientações sobre deveres dos condutores, dos usuários e do setor 
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 verea-
dor, preservando em qualquer caso, o interesse público. 

Parágrafo único. O uso do veículo oficial da Câmara fica restrito 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 Diário 
de Bordo, devendo ser registrados pelo condutor o dia e a hora do abastecimento, 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 
entregues ao encarregado do Controle Interno.  

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

Art.5º - Para a comprovação das despesas de combustível, e de ma-
nutenção de veículo oficial o condutor exigirá cupom fiscal contendo nome condutor, 
placa do veículo, km e horário do abastecimento e a nota fiscal contendo o CNPJ da 
Câmara Municipal.  

DA HABILITAÇÃO PARA USO E ADIANTAMENTOS 

Art. 6º - Para habilitar-se ao uso do veículo, dentro e fora do municí-
pio 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 outros 
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 finalida-
de 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 as-
sinar um Termo de Responsabilidade; 

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

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

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

§ 5º Quando houver Adiantamentos, deverá o solicitante apresentar 

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 qualquer 
tipo, bebidas alcoólicas ou cigarros e ainda despesas com os comprovantes não pre-
enchidos em conformidade o parágrafo 5º; 

§ 8º NÃO SERÃO REEMBOLSADAS despesas de acompanhantes 
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 documen-
tos, 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 vere-
adores. 

§1º O veículo entregue ao Vereador, somente poderá ser dirigido por 
ele ou por servidor habilitado devidamente designado, sendo terminantemente veda-
da à direção por pessoa que não seja funcionário desta Câmara Municipal. 

§2º Para os fins monitoração dos deslocamentos, o carro oficial po-
derá ser dotado do software de rastreamento, tendo seus relatórios armazenado 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 Presidente 
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 congêneres; 

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 ativida-
des 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 ocupante 
Café da manhã R$ 30,00 

Almoço R$ 80,00 

Café da tarde R$ 30,00 

Jantar R$ 80,00 

Continua nas fls 04 ... 
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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, devidamente 
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 destinada a apu-
rar 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 cul-
pa, 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% mensal 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 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando em seu inteiro teor 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  

Continua nas fls 04 ... 
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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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