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Institucionais 

Isso mesmo, vote, ajude Paranapa-

nema a se eleger como uma das es-

tâncias turísticas na categoria 

“pesca”, que está sendo elencada 

pela Top Turismo Destinos. O prê-

mio Top Destinos Turísticos 2019, 

tem como objetivo, identificar e sele-

cionar os melhores destinos turísti-

cos do Estado de São Paulo.  É uma 

iniciativa da ADVB – Associação 

dos Dirigentes de Vendas e Marke-

ting e do Skal Internacional São 

Paulo. Esta premiação reconhece e 

valoriza as cidades que acreditam 

que o turismo é um verdadeiro gera-

dor de riqueza e autoestima de sua 

população. A premiação é anula e 

este é segundo ano do prêmio, e para 

votar a população deverá acessar o 

endereço eletrônico 

www.votetop.com.br, sendo está a 

única forma de expressar sua esco-

lha. Para votar é necessário a edifi-

cação através do nome completo, E-

mail válido e opcionalmente o núme-

ro do telefone, lembrando que qual-

quer pessoa física, de qualquer idade 

ou nacionalidade pode votar. Ressal-

tamos que que as votações vão até o 

dia 15 de novembro, porém quanto 

antes você votar melhor, e apenas 

uma vez será contabilizado o seu vo-

to, portanto não adianta querer vo-

tar mais de uma vez. Em maio de 

2018, no segmento turismo rural, 

Paranapanema, Águas de Lindoia e 

São Roque, foram contempladas co-

mo destinos turísticos. Seu voto é 

importante para ajudar a fomentar o 

turismo em Paranapanema, já que 

temos a chancela de estância e so-

mos agraciados por Deus, com uma 

exuberante e preservada represa que 

banha praticamente todo nosso terri-

tório. Para se ter uma ideia da im-

portância do prêmio, Paranapanema 

esta disputando com as cidades de 

Caconde, Itanhaém e Itaoca. Vote, 

prestigie seu município, colabore 

com o fomento turístico. 

Paranapanema participa do Top Destinos Turísticos 2019, Vote!!! 

Uma das fontes geradoras de emprego e renda no meio agrícola de Parana-
panema, é a cultura dos citrus, principalmente a laranja. Produtores da fruta, 
estão preocupados com o Greening que é hoje a mais destrutivas das doenças 
do citrus no mundo, responsável pela contaminação de 40 milhões de plantas 
em São Paulo, desde a sua chegada em 2004. Não há variedade comercial de 
copa ou porta enxerto resistentes; e considerando que a planta de citrus uma 
vez contaminada não pode ser curada, a preocupação dos produtores é gran-
de, já que uma planta depois de contaminada, pode ser fonte do vetor e espa-
lhar a doença. O vereador Mauricio Ibanez apresentou na sessão do dia 26 
de setembro, um requerimento obtendo informações e modelo de projeto de 
Lei, para ser endereçado ao Poder Executivo. Na reunião o vereador apre-
sentou as maiores preocupações junto com os produtores e pediram a colabo-
ração do prefeito para que possa ser instituída a Lei e colocada em prática. 
O Prefeito Zé Maria agradeceu os produtores pela participação na reunião e 
disse que junto com o jurídico vai discutir a possibilidade da implantação da 
Lei. “Para nós do executivo também é uma preocupação com o desencadea-
mento da doença, mesmo porque o setor é dos geradores de emprego e renda 
e tem destaque na economia do nosso município”. Concluiu o prefeito. 

Prefeito recebe produtores para discutir sobre doença que afeta os citrus 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Lei 
LEI Nº 1.278 DE 09 DE OUTUBRO DE 2019 

Fica instituído o “Vale Alimentação” aos servidores da Câmara Municipal da Estância Turística e Paranapanema (SP) e dá outras providências. 

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 DECRETA e que eu sanciono e promulgo a presente lei: 

Art. 1°. Fica instituída pela Mesa Diretora da Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema o "Vale Alimentação" , no va-

lor de R$ 90,00 (Noventa reais), benefício a ser concedido mensalmente aos servidores públicos em atividade na Câmara Municipal da Estância Tu-

rística Paranapanema. 

§1º. Na hipótese de acúmulo lícito de cargos ou funções públicas, o Vale Alimentação será concedido apenas uma vez. 

§2º.  O Vale Alimentação será pago no primeiro dia útil de cada mês; 

Art. 2º. O Vale Alimentação será concedido mediante o fornecimento de cartão magnético ou outra forma assemelhada, hábil a aqui-

sição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais. 

Parágrafo único. Até que seja efetivado o fornecimento do cartão magnético ou outra forma assemelhada, o valor será concedido 

em pecúnia, processado mensalmente através do sistema de folha de pagamento suplementar. 

Art. 3°. O valor do "Vale alimentação"  será devidamente atualizado anualmente, tendo como data-base a Revisão Geral Anual - RGA, 

observado o índice de preços ao consumidor - INPC/IBGE ou outro que venha a substituí-lo. 

Art. 4°. O "Vale Alimentação"  não será concedido ao servidor público que:  

I- esteja em gozo de licença, sem vencimentos; 

II- esteja em gozo de licença, para tratamento de saúde, por período igual ou superior a 30 (trinta) dias; 

III - tiver sofrido penalidade administrativa de suspensão, durante o prazo de cumprimento da penalidade; 

IV - tiver, no período, registradas faltas injustificadas. 

Art. 5°. O Vale Alimentação instituído por esta Lei: 

I – não tem natureza salarial ou remuneratória; 

II - não se incorporará, para quaisquer efeitos, aos vencimentos ou proventos, bem como sobre ele não incidirá vantagem alguma a que faça jus o 

servidor, vedada, assim, sua utilização, sob qualquer forma, para cálculo simultâneo que importe em acréscimo de outra vantagem pecuniária; 

III - não será computado para efeito de cálculo do 13º (décimo terceiro) salário; 

IV - não constituirá base de cálculo das contribuições devidas ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos de Paranapanema - 

RPPS. 

Art. 6°. As despesas decorrentes das providências advindas dessa Lei correrão por conta de dotações próprias, fixadas anualmente no 

Orçamento Fiscal do Município. 

Art.7°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Estância Turística de Paranapanema, 09 de Outubro de 2019 

 

JOSÉ MARIA ALVES 

Prefeito Municipal 

 

 

Registrado e Publicado no Paço Municipal da Prefeitura da Estância Turística de Paranapanema/SP, na data supra. 

 

 

IGOR PLENS 

Secretário de Governo e Negócios Jurídicos 
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Errata do Extrato de Edital 

PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

 

QUINTA FEIRA, 10 DE OUTUBRO DE 2019 

 

20 HS. 

EXTRATO DE EDITAL 

PROCESSO N°018/2019 

PREGÃO PRESENCIAL N°003/2019 

EDITAL N°005/2019 

                                                         A Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos da 
Lei Federal n°8.666/93 e suas alterações, torna público que fará realizar o Pregão Presencial N°003/2019 para aquisição de 119 poltronas de auditório rebatíveis instaladas 
no Plenário da Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema, sendo 116 Poltronas Normais, 01 Poltronas PMR (Pessoas com mobilidade reduzida) e 02 Pol-
tronas para pessoas obesas conforme especificações do Anexo I do edital. 
                                                       A entrega dos envelopes será no dia 24 de outubro de 2019 às 13h30 horas, na sede da Câmara Municipal, sito à Rua Manoel Domin-

gues Leite, n°415- Centro, na cidade de Paranapanema/SP. 

                                                       O texto integral do Edital está disponível no site da Câmara Municipal, dela fazendo parte os anexos e a minuta do Contrato. 

                                                      Outros esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Comissão Permanente de Licitações, no endereço acima, ou pelo telefone (14) 

37131203. 

Paranapanema 07 de outubro de 2019 

 Walter Kley Menck 

  Presidente da Câmara 

Por erro de digitação, foi publicado na Edição 219/2019 o edital 005/2019 com data de licitação errada, desconside-

rar a publicação anterior. Passamos a publicar na íntegra o referido Edital corrigido. 
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www.ipespem.com.br www.ipespem.com.br 

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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