
 

 

 1 

 Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade - Editor Responsável: Jorge Antonio Finelli   

Ano II   Edição nº 115 

 

     www.paranapanema.sp.gov.br 

Estância  Turís t ica de Paranapanema  

Sexta feira, 03 de Maio de 2019 16:47:06 

Sábado 4, é dia “D” para vacinação contra gripe Influenza 

Todos os anos o Ministério da Saúde escolhe um dia, chama-

do dia “D” para realizar a vacinação em massa em todo país, 

este ano o sábado, dia 4 de maio foi o escolhido. Em Parana-

panema as UBSs Irmã Guilhermina e Orlando Torelo no 

CDHU, vão funcionar das 8 hs às 16:30 hs e em Campos de 

Holambra a UBS Onofre na antiga garagem municipal, tam-

bém atenderá no mesmo horário. As pessoas que podem e 

devem ser vacinadas, consideradas grupos prioritários são 

idosos com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 5 anos 11 

meses e 29 dias, professores da rede pública e particular, 

gestantes, puérperas (mamães após o parto até 45 dias), 

povos indígenas, funcionários da saúde, pessoas com doen-

ças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas 

especiais, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas 

socioeducativas, presidiários e funcionários do sistema prisi-

onal.A vacina é contra a gripe Influenza (A/H1N1), e a campa-

nha é para prevenir e proteger a população de um desenca-

deamento de surto, como ocorreu a alguns anos atrás, onde 

a popular “gripe suína” colocou o país em alerta, inclusive 

em Paranapanema teve um número extremo de atendimen-

tos no hospital municipal.Para sua maior comodidade, infor-

mação e ter consciência da importância da vacinação, saiba 

tudo sobre a gripe Influenza A/H1N1.O que é a gripe A/H1N1 

– Gripe Suína?É uma doença transmitida por um novo tipo 

de vírus da mesma família que transmite a gripe, ficou co-

nhecida como “gripe suína”, porém, na atualidade chamada 

cientificamente de A/H1N1.Como é transmitida a Influenza 

A/H1N1?É transmitida de pessoa para pessoa especialmen-

te através de tosse ou espirro. Algumas pessoas podem se 

infectar entrando em contato com objetos contaminados, 

não há registros de transmissão do novo subtipo da Influenza 

A/H1N1 por meio de ingestão de carne de porco ou produtos 

derivados. O que é transmissão sustentada? Significa que o 

vírus já circula livremente no Brasil, sendo transmitido de 

pessoa para pessoa, sem que uma delas tenha viajado para 

países infectados ou tenha convivido com indivíduos conta-

minados. Quais são os sintomas da Influenza A/H1N1? São 

sintomas semelhantes ao da gripe comum: febre alta e tosse, 

mas em alguns casos também podem aparecer: dor de cabe-

ça e no corpo, garganta inflamada, falta de ar, cansaço, diar-

reia e vômitos. A Influenza A/H1N1 pode apresentar compli-

cações? Como qualquer gripe pode evoluir para sinusite ou 

até um quadro pulmonar. Quais são os sinais de agravamen-

to? Aparecimento de falta de ar, dores no peito, tontura, 

confusão mental, fraqueza, desidratação (somente um pro-

fissional pode identificar). Crianças pequenas podem ter bati-

mento de asa do nariz (dificuldade respiratória) e se recusar 

a ingerir líquidos. Qualquer pessoa pode pegar a Influenza A/

H1N1? O mundo está em alerta, porque muitas pessoas 

viajam o tempo todo para diversos países. Se você chegou de 

uma viagem internacional e nos últimos 10 dias da sua che-

gada surgirem sintomas como febre alta (maior que 38ºC), 

tosse, dor de cabeça, dor no corpo, garganta inflamada, pro-

cure um serviço de saúde e informe sobre sua viagem. O pro-

fissional avaliará se você é um caso suspeito ou apenas um 

caso que deve ser acompanhada sua evolução clínica. Qual é 

o tempo da encubação? De 3 a 7 dias é o tempo para apare-

cerem os sintomas depois da infecção, o contágio de outras 

pessoas aparece até 7 dias após o início da doença. Se eu 

pegar a doença, tem tratamento? Sim, existe remédio por 

via oral, indicado pela OMS que combate o vírus da Influenza 

A/H1N1. Outras medidas como repouso, ingestão de líquidos 

e boa alimentação podem auxiliar na recuperação da sua 

saúde. Dai vem a necessidade da vacinação, que previne con-

tra a doença. Qual o critério para receber o medicamento? O 

medicamento somente será dado, sob orientação médica, 

aos pacientes com agravamento do estado de saúde nas pri-

meiras 48 horas desde o início dos sintomas.  Quem deve 

fazer o exame para saber se pegou a gripe? A confirmação 

por exame laboratorial será feita nos casos graves ou em 

amostras, no caso de surtos localizados. Não serão mais rea-

lizados exames em todas as pessoas com sintomas de gripe. 

É preciso usar máscaras?  Não, o uso de máscaras é indica-

do somente para profissionais de saúde que estejam lidando 

com a Influenza A e outros tipos de virose. O que eu devo 

fazer se tiver dúvida sobre ter contraído a Influenza A/

H1N1? Para proteger as pessoas próximas: Cubra sempre o 

nariz e a boca quando espirrar ou tossir; Lave sempre as 

mãos com água e sabão porque você pode ter tocado numa 

superfície que contenha saliva de uma pessoa infectada e ao 

levar as mãos à boca ou olhos poderá se infectar; Sempre 

que possível evite aglomerações ou locais pouco arejados; 

Mantenha uma boa alimentação e hábitos saudáveis. 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Leis Complementares  

LEI COMPLEMENTAR Nº 510 DE 03 DE MAIO DE 2019 

“Dispõe sobre alteração do Art. 99, da Lei Complementar  

Municipal nº 457/2017”  

JOSÉ MARIA ALVES, Prefeito Municipal da Estância Turísti-

ca de Paranapanema, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 

legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e pro-

mulga a seguinte Lei:       

 

Artigo 1º. Fica alterada a redação do artigo 99, da Lei Comple-

mentar nº 457/2017, passando a se dar a seguinte maneira: 

“Art. 99. Não se aplicam os dispostos nos art. 94 a 98 desta 

Lei aos serviços essenciais de saúde, de limpeza pública, de arrecada-

ção e fiscalização, bem como serviços de acolhimento de menores, 

ligados ao Social, sendo que as horas extraordinárias eventualmente 

realizadas para o cumprimento destes serviços poderão ser regula-

mentadas por Decreto do Executivo.” 

Artigo 2º. As despesas desta lei correrão por conta de dota-

ção orçamentária própria, prevista nas fichas orçamentárias das Secre-

tarias Municipais, vencimentos e vantagens no orçamento do município 

para o presente exercício, suplementadas se necessárias. 

 

Artigo 3º. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema/SP, 

03 de maio de 2019. 

 

JOSÉ MARIA ALVES 

PREFEITO MUNICIPAL 

Registrado e Publicado no Paço Municipal da Prefeitura da Es-

tância Turística de Paranapanema/SP, na data supra. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 511 DE 03 DE MAIO DE 2019. 

“Dispõe sobre autorização de criação de despesa e abertura de Crédito Suplementar Especial 

destinado a Obra de Infraestrutura Urbana.” 

JOSÉ MARIA ALVES, Prefeito Municipal da Estância Turística de Paranapanema, estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e 

ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

ARTIGO 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar especial, na 

contadoria da Prefeitura Municipal de Paranapanema, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais), destinado a cobrir despesas com a Construção de Ponte de 28,10 M² no Bairro Mato 

Dentro, Distrito de Campos de Holambra – Paranapanema – São Paulo, conforme convênio 

1513/2018. 

Órgão: 02 Prefeitura Municipal  

Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Vias Públicas          

Unidade Executora: 02.04.01 Obras Publicas       

Desp.  

Categoria Econômica: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações   

Fonte: 02 –Transferências e convênios estaduais - R$ 100.000,00 

ARTIGO 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito adicional especial, de que 

trata o art. 1º, decorrem da anulação parcial de dotação, específico no orçamento vigente, nos 

termos do art. 43, § 1º, III, a saber: 

Órgão: 02 Prefeitura Municipal  

Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria de Desenvolvimento Social           

Unidade Executora: 02.06.01 Fundo Municipal de Assistência Social        

Desp. 2153 

Categoria Econômica: 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física    

Fonte: 01 –Tesouro - R$ 100.000,00 

ARTIGO 3º. Fica incluído no Plano Plurianual do Município da Estância Turística de Pa-

ranapanema (SP), para o quadriênio de 2018 a 2021, Lei Nº 1244/2017, e nas Diretrizes Orça-

mentária para o exercício de 2019, Lei Nº 1258/2018, o Programa “105 – Infraestrutura Urba-

na” a Unidade Executora 02.04.01 – Sec. de Obras Públicas, que passam a compor o rol de 

atividades das referidas peças de planejamento, e que serão executadas pelas unidades orça-

mentárias “SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PUBLICAS. 

ARTIGO 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal da Estância Turista de Paranapanema/SP, 03 de maio de 2019. 

JOSÉ MARIA ALVES 

PREFEITO MUNICIPAL 

Registrado e Publicado no Paço Municipal da Prefeitura da Estância Turística  

de Paranapanema/SP, na data supra. 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino  

Aplicação com Recursos do Fundeb  

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Aviso de Resultado de Julgamento de Proposta Técnica  

Tomada de preços 01/2019 

A Prefeitura Municipal de Paranapanema/SP torna público para conhecimento a quem possa interessar que o resultado de julgamento da proposta técnica 
técnica referente a Tomada de Preços Nº 01/2019, CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTE-
MA PEDAGÓGICO ESTRUTURADO DE ENSINO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E FUNDA-
MENTAL II, INCLUÍDO COLEÇÃO PARA O ENSINO DA LÍNGUA INGLESA PARA ALUNOS DE 4 E 5 ANOS COM FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPA-
CITAÇÃO DE DOCENTES E GESTORES, FORNECIMENTO DE RECURSOS PEDAGÓGICOS E MATERIAIS DIDÁTICOS E DE APOIO, E, AINDA, DIS-
PONIBILIZAÇÃO DE PORTAL EDUCACIONAL PARA GESTORES, ALUNOS E PROFESSORES. Apresenta os seguintes resultados, as licitantes 
proponentes EDITORA MODERNA LTDA somam 1.610pontos dos 1.970 pontos em disputa,MAXIPRINT EDITORA LTDA somam 1.420 pontos dos 1.970 
pontos em disputa e PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA somam 1.725 pontos dos 1.970 pontos em disputa, o que as qualificas a ter seus envelo-
pes de propostas financeiras abertos, conforme disposto no item 5.4, “b” do edital. Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a presente ses-
são, na qual todos os presentes assinam a ata. Será dada publicidade do presente, mediante publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, para fins 
do artigo 109, "caput", com seus incisos e parágrafos, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, estando os autos com vista deferidas. Caso não haja inter-
posição de recursos, fica desde já designada o dia 14 de Maio de 2019, às 09h00min para realização da sessão de abertura do envelope nº 03 – Proposta 
Financeira das empresas licitantes. Maiores informações no setor de Licitações, fone (014) 3713-9241 ou danila.compras@paranapanema.sp.gov.br. Para-
napanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 03/052019 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
mailto:danila.compras@paranapanema.sp.gov.br
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Sessão Ordinária do dia 02/05/2019 - Indicações 
INDICAÇÃO Nº. 58/2019 

MAURICIO IBANEZ, vereador que a presente subscreve, no uso de sua atri-

buições legais (Art. 92 – R.I.), representando os moradores, INDICA ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal, que juntamente ao setor competente, especialmente Secre-

taria Municipal de Obras e Secretaria Municipal de Vias Públicas, viabilizem a manuten-

ção das seguintes Vias:  Rua dos CANÁRIOS, Rua do BEIJA-FLOR, Rua das ANDORI-

NHAS, Rua do TICO-TICO e Rua dos PARDAIS  no Distrito Campos de Holambra.  

JUSTIFICATIVA: 

Conforme apresentei em Janeiro deste ano (Indicação 06/2019), esta proposi-

tura tem por finalidade assegurar aos cidadãos a devida manutenção e qualidade nos 

serviços oferecidos pela Prefeitura, bem como maior segurança para utilização dessas 

vias na proximidade com a Praça da Imigração Holandesa.  

 Ressalto ainda, que nessas ruas, além de buracos, ainda há problemas com o 

bueiro de aguas pluviais (foto em anexo), e a iluminação, conforme eu já havia comuni-

cado por de meio de Indicação anterior.  Vale ressaltar que a falta de manutenção e 

troca das lâmpadas nessas regiões dificulta seu uso pelos munícipes no período notur-

no, oferecendo risco de acidentes, além da falta de segurança.  

Peço atenção especial em relação à Praça da Imigração Holandesa, que en-

contra-se em estado de abandono, bancos quebrados, sem iluminação e prédios depre-

dados por falta de zelador/vigia, facilitando a ação de vândalos.    

Estas reinvindicações contam com apoio dos moradores da região, conforme 

anexo. Peço que incluam no cronograma de ações junto às Secretarias competentes 

para que viabilizem essas solicitações tão importantes para a população.  

Sala das sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO, em 29 de Abril de 

2019. 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

VEREADOR  

INDICAÇÃO Nº. 59/2019 

MAURICIO IBANEZ, Vereador que a presente subscreve, no uso de 

suas atribuições legais (Art. 92 – R.I.) INDICA ao Excelentíssimo Senhor Pre-

feito Municipal, que juntamente ao setor competente, especialmente Secretaria 

Municipal de Vias Públicas e Secretaria do Meio Ambiente, viabilizem reparos, 

manutenção e limpeza nas ruas do Loteamento Recanto do Paranapanema I e 

II (Lojicredi) e Village Swiss - Região da Praia Branca.   

JUSTIFICATIVA: 

Procurando garantir o direito e assegurar aos cidadãos e visitantes de 

nossa querida Estância Turística a boa conservação de suas vias de acesso, 

em especial para os munícipes que moram nos Loteamentos Recanto do Para-

napanema I e II (Lojicredi) e Village Swiss. 

 Tendo em vista que vem sendo realizado pelas máquinas da Prefeitu-

ra Municipal a recuperação da Estrada da Praia Branca, estrada essa, que é o 

único acesso dos Loteamentos Recanto do Paranapanema I e II – Lojicredi, 

Village Swiss, Águas do Paranapanema, entre outros empreendimentos, pro-

priedades rurais e da Pousada Praia Branca, peço que aproveitem a oportuni-

dade para também realizar a manutenção das vias desses bairros/

loteamentos. 

Representando cada cidadão que almeja melhores serviços, solicito 

especial atenção de Vossa Excelência, que através das Secretarias competen-

tes concentrem esforços para atender esta indicação.  

Sala das sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO”, em 29 de 

Abril de 2019. 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

VEREADOR  

INDICAÇÃO Nº. 60/2019 

MAURICIO IBANEZ, Vereador que a presente subscreve, no uso de suas 

atribuições legais (Art. 92 – R.I.) INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Munici-

pal que juntamente de sua equipe de Secretários, seja realizada “Reunião com o 

Poder Legislativo objetivando a Elaboração do novo Plano Municipal de Saneamen-

to Básico” de acordo com as Diretrizes Gerais Instituídas pela Lei Federal Nº 11.445, 

de 05 de Janeiro de 2007. 

JUSTIFICATIVA: 

Apresento esta Indicação com base na Lei Municipal nº 1153/2015, em seu 

Art.2º:  

“Art. 2º. O Município e a sociedade civil procederão às avaliações periódicas 

da implementação do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico do Municí-

pio da Estância Turística de Paranapanema. Parágrafo Único. A Câmara Municipal, 

através da Comissão específica, em parceria com o Conselho Municipal de Defesa 

do Meio Ambiente - COMDEMA acompanharão a execução do Plano Municipal Inte-

grado de Saneamento Básico que será avaliado em prazo não superior a 04 (quatro) 

anos de sua implantação e, ao mesmo tempo, proporão medidas legais decorrentes 

com vistas a correções de deficiências e distorções”. 

Como representante do povo nesta Casa de Leis, peço atenção a esta Indi-

cação que visa o bem estar, saúde e qualidade vida de nossos cidadãos, pois o Pla-

no Municipal de Saneamento Básico em sua essência busca atender as seguintes 

demandas, descritas no Art.4º da referida Lei, conforme segue:  

- I - intervenções em áreas de influência ou ocupadas predominantemente 

por população de baixa renda, visando à regularização urbanística e fundiária de 

assentamentos precários e de parcelamentos do solo irregulares, a fim de viabilizar 

o acesso dos ocupantes aos serviços de saneamento básico; 

-  II - ampliação e manutenção do sistema de drenagem e manejo de águas 

pluviais urbanas; 

-  III - ampliação e manutenção dos serviços de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos; 

-  IV - drenagem, contenção de encostas e eliminação de riscos de desliza-

mentos; 

- V - controle da ocupação das encostas, fundos de vale, talvegues e áreas 

de preservação permanente ao longo dos cursos e espelhos d'água; 

- VI - recuperação da malha viária danificada em razão de obras de sanea-

mento básico; 

-  VII - estudos e projetos de saneamento;  

- VIII - ações de educação ambiental em relação ao saneamento básico; 

- IX - ações de reciclagem e reutilização de resíduos sólidos, inclusive por 

meio de associação ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis; 

-  X -  desapropriação de áreas para implantação das ações de responsabili-

dade do Fundo;  

-  XI - desenvolvimento de sistema de informação em saneamento básico; 

XII- formação e capacitação de recursos humanos em saneamento básico e educa-

ção ambiental.  

Portanto, com o objetivo de definir as ações a serem realizadas pelo Poder 

Executivo nos Bairros do município; buscando o bem coletivo, pela saúde, cidadania 

e dignidade das pessoas, como por exemplo: direito à rede de água tratada (Bairro 

Mato Dentro), regularização de propriedade (Bairro Serrinha, Remanso Paranapane-

ma e Loteamentos São Pedro), tratamento de esgotos e resíduos sólidos (Bairro 

Serra Velha, Bairro Serrinha e Terras de Jurumirim), entre outros problemas a serem 

resolvidos em nossa cidade, peço especial atenção em relação a esta Indicação.  

Sala das sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO”, em 29 de Abril de 

2019. 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

VEREADOR  

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.cmp.sp.gov.br/
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Sessão Ordinária do dia 02/05/2019 - Projeto de Decreto 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2019   

“Concede o Título de Cidadão Paranapanemense ao senhor URIAS LOPES DA SILVA.” 

CAREN CRISTINA DE OLIVEIRA e MAURÍCIO PESSIN IBANEZ, vereadores, apresentam nos termos regimentais o seguinte Projeto de Decreto Legislativo:           

ARTIGO 1º - Fica concedido o título de cidadão Paranapanemense ao Senhor URIAS LOPES DA SILVA, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados a 

nossa comunidade.  

 ARTIGO 2º - A entrega do diploma legal será feita em Sessão Solene da Câmara Municipal, especialmente convocada para esse fim, em data a ser determinada 

pela presidência do Legislativo. 

 ARTIGO 3º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.  

Sala das Sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO”, 29 de abril de 2019. 

 

CAREN CRISTINA DE OLIVEIRA                             MAURÍCIO PESSIN IBANEZ 

    Vereadora                                                          Vereador  

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

Prazerosamente apresentamos este projeto para apreciação desta Casa. 

Medida amparada no Regimento Interno, este projeto busca conceder o título honorário de cidadania ao Sr. Urias Lopes da Silva. 

Nascido na cidade Itaí, Estado de São Paulo, no dia 04 de novembro de 1952, veio para Paranapanema aos 4 anos de idade. 

Filho de Vicente Pedro da Silva, saudoso irmão e ancião da Congregação Cristã no Brasil (CCB), um grande homem de Deus e Maria Lopes da Silva. 

Casado com a Sra. Maria Luiza Moraes Silva e pai de três filhos: Urias Lopes da Silva Filho, Vânia Lopes da Silva e Valquíria Lopes da Silva. 

Funcionário público municipal desde de 04 de abril de 1978. 

Sua primeira viagem para Botucatu foi no dia 07 de abril de 1978, com uma perua Vinarus com 13 passageiros, sendo que 06 deles eram gestantes. Nos dias de 

hoje as crianças que nasceram, hoje são avôs. 

Foi vereador em 2010 a 2013, tendo 535 votos pelo PMDB. 

Durante 40 anos de serviço, sempre se atentou a zelar pelo bem estar dos pacientes e passageiros. Facilita a vida de muitos pacientes, fazendo marcação de con-

sultas, trazendo exames, fazendo malotes de medicamentos e sempre ajudando todos os pacientes que necessitam até mesmo para aqueles que muitas vezes não tinha 

dinheiro pra comer. 

Sua famosa fala: Mamão com açúcar, que ele nunca vê o Lado “azedo da vida”. Sempre ouvimos falando que nada do que ele faz seja peso ou obrigação, mas 

sim, sempre pensando em ajudar o próximo. Nos dias atuais, onde tudo é muito corrido e principalmente onde tudo tem seu preço, fazer todo esse trabalho além das atri-

buições que o concurso lhe confere, isso são dedicação e amor. 

“E, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que receberá do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, 

o Senhor, é quem serve”. Colossenses 3:23-24 

 

Pelo exposto, devemos formalmente reconhecer o apoio incondicional do Sr. Urias Lopes da Silva à população do nosso município, outorgando-lhe o título de cida-

dão Paranapanemense, como uma forma de reconhecimento de seu trabalho e dedicação.   

Sala das Sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO”, 29 de abril de 2019. 

 

 

CAREN CRISTINA DE OLIVEIRA                             MAURÍCIO PESSIN IBANEZ 

    Vereadora                                                          Vereador  

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

Rua: Joaquim Vieria de Medeiros, 695 • Centro CEP 18720-000 

Horário de Atendimento: Segunda à Sexta, das 07:30 às 17:00  

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

CNPJ: 05.152.243/0001-69 

 

Contrato: nº 003/2019. 

Contratada: EFC PERICIAS MEDICAS LTDA 

Objeto: Prestação de serviços especializados em Medicina do Trabalho para realização de perícias médicas nos segurados do IPESPEM. 

Valor Global: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 

Prazo: 06 (seis) meses 

Modalidade: Art. 25, II Lei 8.666/93 

Vigência: 02 de maio de 2019 a 01 de novembro de 2019. 

 

.................. – Presidente da Diretoria Executiva. 

Extrato de Contrato 

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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