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Imprensa Oficial de Paranapanema chega a 100ª edição 

As publicações oficiais da Prefeitura Municipal, até meados de setembro de 

2018, eram feitas nos jornais de circulação no município e na região, o que 

gerava um custo mensal para os cofres públicos. Através do Decreto 

1.740/2018, as publicações exclusivamente da Prefeitura passaram a ser 

feitas digitalmente no site da municipalidade, sendo que as edições eram 

publicadas esporadicamente, ou seja, apenas quando haviam atos oficiais. 

Vendo a necessidade de expandir este nicho de informação e abranger ou-

tros setores como o Poder Legislativo, o Ipespem que é uma autarquia, enti-

dades sociais instituídas no município entre outros, em novembro de 2018 

através da Lei 1264/2018 criou-se a Imprensa Oficial diária. Desde então, 

todos os atos oficiais da Prefeitura, Câmara Municipal, Ipespem, Creches, 

APAE entre outras, passaram a ser publicadas na Imprensa Oficial, que ho-

je, completa a centésima edição. O cidadão pode até perguntar, mas qual a 

vantagem da Imprensa Oficial? São inúmeras, a começar na economia para 

os cofres públicos da municipalidade que chega a mais de R$ 100 mil reais 

por ano, já as autarquias, Câmara Municipal e outras entidades, também dei-

xaram de fazer suas publicações nos jornais convencionais, economizando 

consideravelmente. Desde a sua criação, a Imprensa Oficial tem sido um ca-

nal de comunicação de suma importância entre a população e o serviço pú-

blico, sendo que nos Atos Oficiais o cidadão pode acompanhar a arrecada-

ção e os gastos públicos, os editais de convocações, editais de pregão e lici-

tação, contratos, atas entre outros documentos públicos. Além dos Atos Ofi-

ciais, a Imprensa Oficial trás os Atos Institucionais que são Campanhas de 

Prevenção, Comunicados, Serviços de Utilidade Pública, entre outros de in-

teresse comunitário. Para acompanhar a Imprensa Oficial, basta o cidadão 

acessar o endereço www.paranapanema.sp.gov.br, clicar o ícone “Imprensa 

Oficial” e escolher a edição desejada. Outro canal de visitação disponível é a 

rede social que assim que é publicada no site da municipalidade, automati-

camente o “Facebook” da Prefeitura também exibe a Imprensa Oficial. A visi-

tação em média por edição passa dos 120 leitores, lembrando que quando 

as publicações eram feitas no jornal convencional, era uma vez por semana, 

e não atingia o desejado. Acompanhe, leia a Imprensa Oficial, a maneira 

mais rápida e fácil de você ficar por dentro de tudo que está acontecendo no 

município. 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.paranapanema.sp.gov.br
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Aviso de Licitação 

A Prefeitura Municipal de Paranapanema/SP torna público para conhecimento dos interessados, que encontra se aberta a licitação na modalidade Pregão 
Presencial Nº 12/2019 cujo objeto é a Aquisição de leite (integral e desnatado) e hortifrutigranjeiros para pacientes da Assistência Social da Saú-
de de acordo com o Anexo I - Termo de Referência do edital. Os envelopes de nº 01(Proposta) e nº 02 (Habilitação) deverão ser protocolados até as 
09h00min do dia 25 de abril de 2019. A sessão pública se dará a seguir, no mesmo dia e horário. O edital encontra-se a disposição no endereço acima em 
horário de expediente, até as 24 horas que antecedem a data do recebimento dos envelopes ou site www.paranapanema.sp.gov.br. Maiores informações 
no setor de Licitações, fone (014) 3713-9241 ou danila.compras@paranapanema.sp.gov.br. Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 
10/04/2019. 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2019 – Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de água potável através de caminhão pipa para 
atender o bairro do Mato Dentro, 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 l icitado para a empresa lici-
tante vencedora Laimar Alves Soares do Nascimento – ME. Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 09/04/2019. 

Aviso de Homologação e Adjudicação 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.paranapanema.sp.gov.br
mailto:danila.compras@paranapanema.sp.gov.br
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Aviso de Pregão Presencial  

AVISO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2019 (REPETIÇÃO) 

Acha - se reaberto na Câmara Municipal de Paranapanema o Pregão Presencial nº. 001/2019, Processo de Licitação nº. 007/2019, para AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS E SOFTWARE PARA TRANSMISSÃO ON-LINE DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, conforme especificações constantes no Anexo I – 

Termo de referência. Abertura da sessão: 25/04/2019, horário: às 13 horas e 30 minutos, local: Câmara Municipal de Paranapanema, sito à Rua Manoel 

Domingues Leite, nº. 415, centro. O Edital com dados completos encontra-se disponível aos interessados no endereço acima especificado e no site 

www.cmp.sp.gov.br. 

Estância Turística de Paranapanema, 09 de abril de 2019. 

                                                                                                                       Walter Kley Menck 

                                                                                                              Presidente Câmara Municipal 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.cmp.sp.gov.br/
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
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