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Mutuários da CDHU já sabem onde vão morar 

Num processo de escolha e não de sorteio, a equipe coordenadora da 

CDHU realizou a efetivação dos mutuários que escolheram no mapa a casa 

que vão morar. O concorrido evento foi organizado e conduzido pela equipe 

da CDHU sendo que a prefeitura apenas deu suporte oferecendo o local e 

funcionários para ajudar no atendimento dos mutuários. Na oportunidade al-

gumas dúvidas foram esclarecidas e após a escolha da moradia o mutuário 

recebia orientações dos próximos passos. Segundo os organizadores 11 mu-

tuários deixaram de comparecer, os mesmos serão contatos pela prefeitura 

e orientados, caso haja desistência por parte de algum mutuário, o suplente 

será contemplado. O novo conjunto habitacional está em fase de acabamen-

to com a pavimentação das ruas em asfalto, as guias e sarjetas já foram 

construídas, inclusive feita a rede de energia elétrica, água e esgotos, lem-

brando que as devidas ligações devem ser feitas pelos mutuários assim que 

receberem as chaves. As casas foram construídas com designer moderno, 

dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e terraço, a cobertura 

é de telha cerâmica e laje, inclusive são munidas com aquecedor solar, o 

que vai gerar economia para os mutuários com o consumo de energia elétri-

ca. Todas as residências possuem ainda um anexo com estrutura básica 

pronta que poderá ser construído um terceiro cômodo. A entrega das chaves 

e assinatura do contrato, será o próximo passo, porém a data é competência 

da CDHU que ao agendar estará informando amplamente, inclusive no site 

da prefeitura e redes sociais. 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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                AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARANAPA-
NEMA, torna público a abertura da Licitação, na Modalidade Pre-
gão Presencial, que será regida pela Lei Federal 10.520 de 17 de julho 
de 2.002 e subsidiariamente pela Lei 8.666 de 21/06/93. Lei comple-
mentar 123/06 e suas alterações, conforme adiante especificada: 

OBJETO: – A presente Licitação tem por objetivo a Aquisição de Equi-
pamentos e Softwares, através de empresas especializada em sua 
venda, instalação e treinamento para a realização de transmissão on-
line das sessões ordinárias, extraordinárias e solenes da Câmara Muni-
cipal de Paranapanema, conforme detalhamentos e especificações 
constantes do Anexo I - Termo de Referência. 
O objeto acima mencionado é composto por item, conforme quantidade 
e especificações definidas no anexo I do edital. 

ABERTURA DA SESSÃO: 04/04/2019  

HORAS: 13horas e 30 minutos 

LOCAL: Câmara Municipal de Paranapanema, sito a Rua Manoel 
Domingues Leite, nº 415, Centro. O Edital com os dados completos en-
contra-se disponível aos interessados no endereço acima especificado 
e no site: www.cmp.sp.gov.br. 

Paranapanema, 18 de março de 2019 

   WALTER KLEY MENCK 

  PRESIDENTE 

Câmara Municipal de Paranapanema  

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARANAPANE-
MA, torna público a abertura da Licitação, na Modalidade Pregão Pre-
sencial, que será regida pela Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2.002 e 
subsidiariamente pela Lei 8.666 de 21/06/93. Lei complementar 123/06 e su-
as alterações, conforme adiante especificada: 

OBJETO: – A presente Licitação tem por objetivo a Aquisição de Equipa-
mentos e Informática computadores, conforme detalhamentos e especi-
ficações constantes do Anexo I edital - Termo de Referência. 
O objeto acima mencionado é composto por item, conforme quantidade e es-
pecificações definidas no anexo I do edital. 

ABERTURA DA SESSÃO: 04/04/2019  

HORAS: 09horas e 30 minutos 

LOCAL: Câmara Municipal de Paranapanema, sito a Rua Manoel Domin-
gues Leite, nº 415, Centro. O Edital com os dados completos encontra-se 
disponível aos interessados no endereço acima especificado e no site: 
www.cmp.sp.gov.br. 

 

Paranapanema, 18 de março de 2019 

           WALTER KLEY MENCK 

              PRESIDENTE 

Câmara Municipal de Paranapanema  

Aviso de Licitação 

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 

 

 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.paranapanema.transparencia.inf.br/wp-content/uploads/2018/11/1264.pdf
mailto:administracao@paranapanema.sp.gov.br
mailto:agricultura@paranapanema.sp.gov.br
mailto:meioambiente@paranapanema.sp.gov.br
mailto:social@paranapanema.sp.gov.br
mailto:educacao@paranapanema.sp.gov.br
mailto:lilia.fazenda@paranapanema.sp.gov.br
mailto:gabinete2013@paranapanema.sp.gov.br
mailto:governo@paranapanema.sp.gov.br
mailto:obras@paranapanema.sp.gov.br
mailto:procuradoria@paranapanema.sp.gov.br
mailto:secsaude@paranapanema.sp.gov.br
mailto:planejamento@paranapanema.sp.gov.br
mailto:fernanda.turismo@paranapanema.sp.gov.br
mailto:vias@paranapanema.sp.gov.br

		2019-03-22T16:53:29-0300
	JORGE ANTONIO FINELLI:03883002801




