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Hipertensos e diabéticos recebem orientações sobre AVC e Infarto. 

A equipe do ESF Salvador Ribeiro Leite em Cam-

pos de Holambra, organizou um encontro com os 

pacientes hipertensos e diabéticos daquela unida-

de, afim de orienta-los das principais causas que 

provocam o AVC – Acidente Vascular Cerebral e o 

Infarto, doença que afeta o coração e de grande 

incidência. Para melhor explicar as causas e tam-

bém a prevenção, a enfermeira Márcia junto com a 

equipe do PSF, simularam situações envolvendo 

os pacientes em dinâmicas diretas. Alguns pacien-

tes vitimados das doenças, deram depoimentos 

relatando o acontecido com detalhes, inclusive de 

como eram suas vidas antes e depois da doença. 

“Nas dinâmicas, procuramos simular as possíveis 

sequelas que podem ser deixadas pelo AVC e 

também pelo Infarto, onde envolvemos os pacien-

tes, colocando-os em situações semelhantes de 

incapacidade”. Comentou a enfermeira Márcia. Os 

encontros realizados pelas equipes dos PSFs com 

pacientes portadores de doenças crônicas, tem 

resultado direto na melhoria de vida, pois levam 

informações e orientações que ensinam os pacien-

tes a conviver com a doença. A secretária da Saú-

de parabenizou a equipe pela iniciativa, comentan-

do, “A prevenção sempre foi e sempre será o me-

lhor remédio para combater as doenças, por isso, 

nossas equipes estão sempre realizando estes 

encontros”. As complicações causadas pela Hiper-

tensão e o Diabetes também foi tema de discus-

são na roda de conversa entre profissionais e paci-

entes. Após o encontro foi oferecido um delicioso 

café selou a confraternização. 

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

CONVÊNIO N° 001/2019 

CONVÊNIO QUE ENTRE SI FAZEM A EMPRESA ELAYNE A. M. VAL & CIA LTDA E A 

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA VISANDO FORNECI-

MENTO DE MEDICAMENTOS AOS SEUS SERVIDORES COM PAGAMENTO MEDI-

ANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 

A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA, Pessoa Jurídica de 

Direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 46.634.309/0001-34, com sede estabelecida 

na Rua Capitão Pinto de Melo, 485, Centro, CEP 18720-000, nesta cidade, neste ato re-

presentado pelo Prefeito, Sr. José Maria Alves, doravante denominada simplesmente 

CONVENENTE e do outro lado a empresa ELAYNE A M & CIA LTDA  nome fantasia 

DROGARIA VALLE + FARMA, inscrita no CNPJ n° 08.409.258/0001-58, sediada na rota-

tória da Praça Ademir Negrão,01-Vila Leme, CEP 18720-000, nesta cidade de Paranapa-

nema, Estado de São Paulo, neste ato representada por Elayne Aparecida Moreira Val, 

portador(a) do RG 17.690.963-1 e do CPF 062.132.088-95, Bruna Lais Moreira Val Tole-

do, portador(a) do RG 46.310.610-6 e do CPF 368.344.768-06, Daniel Jose dos Santos 

Toledo, portador(a) do RG 44.908.251-9 e do CPF 369.124.778-44, residente e domicilia-

do(a) no Município de Paranapanema, Estado de São Paulo, doravante denominada sim-

plesmente CONVENIADA, resolvem celebrar o presente CONVENIO, com base na Lei nº 

756/2006, mediante as cláusulas e condições que se seguem:  

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO: A CONVENIADA se compromete a manter 

convênio coletivo destinado aos servidores públicos municipais, comprometendo-se a 

CONVENENTE, em contrapartida, a proceder ao desconto em folha de pagamento dos 

servidores que aderirem ao convênio coletivo e autorizarem por escrito o desconto em 

folha, e ainda repassar mensalmente à CONVENIADA os valores concernentes por eles 

devidos.  

CLAUSULA SEGUNDA — DA COMPETENCIA DO CONVENENTE: Compete ao CON-

VENENTE:  

Exigir da CONVENIADA o envio mensal, até o dia 20 (VINTE) de cada mês de com-

petência da relação escrita dos servidores participantes do Convênio e do valor 

devido por cada um, bem como daqueles que deverão ser dele excluídos, caso 

ocorra;  

b) Repassar a CONVENIADA, até o 10° dia útil do mês subsequente, através de depósito 

bancário em conta corrente bancária indicada pela CONVENIADA e em sua razão 

social, os valores descontados da folha de pagamento; salvo se não houver sido 

cumprida a obrigação mensal prevista na alínea acima e/ou não houver sido subscri-

ta a autorização de desconto pelo servidor interessado;  

c) Decidir sobre os casos omissos e exigir da CONVENIADA a subscrição dos correspon-

dentes aditivos ao Convênio, denunciando-o a qualquer momento por escrito.  

PARAGRAFO UNICO - As solicitações, reclamações, exigências e ocorrências relacio-

nadas com a execução do objeto deste Convênio, serão registradas pela CONVENENTE 

para fins de controle e fiscalização. 

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA: Constituem obri-

gações da CONVENIADA:  

Manter convênio destinado aos servidores municipais, primando e zelando pela escolha 

do de melhor qualidade, menor custo e maior abrangência dos serviços prestados;  

Enviar mensalmente a CONVENENTE até o dia 20 (VINTE)do mês de competência uma 

relação dos servidores participantes do CONVENIO e do valor devido por cada um. 

Prestar informações, fornecer dados e atender imediatamente as medidas consideradas 

necessárias pela CONVENENTE;  

CLAUSULA QUARTA - DA EXTINCAO DO CONVENIO: A resolução, resilição ou res-

cisão do CONVENIO poderá ser determinada: 

I) por ato unilateral e escrito da CONVENENTE nos casos de: 

a) não cumprimento de clausulas do convênio, especificações, formalidades ou prazos;  

b) cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;  

c) cometimento reiterado de faltas na sua execução;  

d) instauração de insolvência civil, concordata ou falência, extinção da empresa;  

e) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pelo gestor do órgão CONVENENTE e exaradas em processo administrati-

vo;  

f) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do CONVENIO.  

II) amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamen-

tada da autoridade competente, reduzida a termo em processo administrativo, desde que 

haja conveniência para a CONVENENTE.  

CLAUSULA QUINTA — DA DENUNCIA DO CONVENIO: O CONVENENTE poderá 

denunciar o CONVENIO, independentemente de qualquer aviso ou prazo, quando a 

CONVENIADA:  

houver praticado atos atentatórios aos princípios fundamentais da Administração Pública 

na execução do CONVENIO;  

deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pela Prefeitura ou por integrantes do 

sistema de controle interno; ou,  

sempre que, a seu exclusivo critério, julgar conveniente e oportuno.  

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGENCIA: O presente CONVENIO terá vigên-

cia de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado des-

de que haja interesse público e acordo entre os partícipes.  

CLAUSULA SETIMA - DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca da Estância Turística de 

Paranapanema, estado de Sa o Paulo, para qualquer procedimento relacionado com o cumpri-

mento do presente CONVENIO, com renu ncia de qualquer outro por mais privilegiado que 

seja.  

CLAUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: E, por estarem as partes de pleno acor-

do com as cla usulas e condiço es insertas no presente CONVENIO, o assinam em 04 (quatro) 

vias de igual teor e forma para que produza os efeitos legais e jurí dicos desejados.  

Esta ncia Turí stica  de Paranapanema/SP, 28 de Junho de 2019 

CONVENENTE  

JOSÉ MARIA ALVES  

CONVENIADA: 

Elayne Aparecida Moreira Val, portador(a) do RG 17.690.963-1  

Bruna Lais Moreira Val Toledo, portador(a) do RG 46.310.610-6  

Daniel Jose dos Santos Toledo, portador(a) do RG 44.908.251-9    

 

Testemunhas:  

Nome: 

RG: 

Nome: 

RG: 
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Sem Atos Oficiais nesta Edição 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.cmp.sp.gov.br/
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Sem Atos Oficiais nesta Edição 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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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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