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Institucionais 

A convocação vem sendo noticiada em todos os canais de comunica-
ção do Brasil, e a medida é necessária, pois grande parte do eleitora-
do, onde a biometria é obrigatória, como no caso de Paranapanema, 
ainda não se deram conta do curto prazo para realizar o cadastro. Pa-
ranapanema está inclusa nos municípios onde a biometria é obrigató-
ria, para que o eleitor possa expressar sua escolha através do voto, 
nas próximas eleições, que acontecem em 2020, para prefeitos e ve-
readores. Para facilitar a vida dos eleitores de Paranapanema, Cam-
pos de Holambra e Zona Rural, o Cartório Eleitoral de Avaré, respon-
sável pelo eleitorado do município, disponibilizou o cadastramento na 
cidade. Apesar da medida facilitadora, segundo os organizadores da 
biometria em Paranapanema, milhares de eleitores ainda não fizeram 
o cadastramento. A contar de hoje até o dia 19 de dezembro, data li-
mite para fazer o cadastramento, são exatos 40 dias úteis para atendi-
mento dos aproximados 4.500 eleitores que ainda não realizaram a 
biometria, um curto espaço de tempo para um grande número de pes-
soas. Importante que o eleitor se atente ao prazo e faça o cadastro, 
pois após a data limite, 19 de dezembro de 2019, automaticamente o 
título de quem não fizer a biometria, será cancelado. A pessoa que 
tiver seu título cancelado, perderá alguns benefícios como: não poder 
votar nas próximas eleições, será impedido de tirar passaporte, cartei-
ra de identidade, tomar posse em concurso público, fazer emprésti-
mos em estabelecimentos mantidos pelo Governo Federal entre ou-
tras complicações. O atendimento aos eleitores que ainda não fizeram 
o cadastramento da biometria, é de segunda a sexta feira das 8:00 hs 
às 20:00 hs, mediante distribuição de senhas ou de agendamento pa-
ra o dia seguinte, que fica a critério do requerente. O agendamento 
poderá ser realizado por qualquer pessoa, não havendo a necessida-
de da presença do próprio eleitor, bastando apenas ter o nome com-
pleto da pessoa interessada. Para o cadastramento biométrico é ne-

cessário que o eleitor compareça no local agendado, ou seja, em Pa-
ranapanema na Câmara Municipal que fica rua Manoel Domingues 
Leite, 415 (Praça da Matriz), portando os seguintes documentos: Do-
cumento de identidade original (RG), Certidão de Nascimento ou Cer-
tidão de Casamento e CNH – Carteira Nacional de Habilitação; Com-
provante de residência atual que pode ser conta de água, de energia 
elétrica ou de telefone; CPF – Cadastro de Pessoa Física caso pos-
sua; Título de Eleitor antigo se possuir; Comprovante de alistamento/
Dispensa do Serviço Militar, somente para o primeiro título de homens 
com idade entre 18 e 45 anos. O atendimento aos eleitores em Para-
napanema, é uma iniciativa exclusiva da Justiça Eleitoral, importante 
lembrar que a prestação dos serviços eleitorais ao município, não está 
vinculada a nenhuma solicitação de agentes políticos local ou de agre-
miações partidárias. 

Biometria em Paranapanema, prazo termina em 19 de dezembro, e você já fez a sua? 
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Aviso de Nova Data de Licitação 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2019 – Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar, monitorado por Sistema de Posici-
onamento Global (GPS), via satélite e/ou via GSM (Sistema Global pra comunicações Móveis)/ GPRS (Serviço de Rádio de Pacote Geral), de alunos das escolas pública 
no município de Paranapanema. A Comissão Permanente de Pregão comunica para conhecimento dos interessados que a licitação Pregão Presencial nº 40/2019, cuja 
abertura estava marcada para dia 31/10/2019 às 09h00min, foi adiada para o dia 05/11/2019 às 09h00min pela necessidade de melhores adequações no edital devolvendo 
se todos os prazos. Maiores informações pelo telefone (14) 3713-9241 ou email: danila.compras@paranapanema.sp.gov.br. Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefei-
to Municipal, 22/10/2019. 

Extrato de Termo Aditivo 
CONTRATO N° 82/2016 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2016 - CONTRATADO: LENI MARIA DOS SANTOS ARAUJO 

OBJETO: Locação de 01 (um) imóvel, para fins não residenciais, localizado na Rua Avaré nº 429, Centro, neste município de Paranapanema/SP, para Instalação do Juiza-
do Cível.Da prorrogação: Fica prorrogado por mais 06 (seis) meses, a contar de 30 de setembro de 2019, e encerrando-se em 29 de março de 2020, na forma do artigo 57, 
da Lei Federal n.º 8.666/93. Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 27/09/2019. 

Portarias 
PORTARIA Nº 608 DE 17 DE OUTUBRO DE 2019 

Institui a Comissão de Seleção das Propostas do Chamamento Público das 
Organizações da Sociedade Civil. 

JOSÉ MARIA ALVES, Prefeito Municipal da Estância Turística de Pa-
ranapanema, Estado de São Paulo, de acordo com as determinações le-
gais, 

RESOLVE 

ART. 1º Fica instituída a Comissão de Seleção das Propostas do Cha-
mamento Público das Organizações da Sociedade Civil em conformidade 
com a Lei Federal nº 13.019/2014 e nos termos do Decreto Municipal nº 
1.601/2016. 

ART. 2º A Comissão será composta pelos seguintes servidores:  

 

Secretaria Municipal de Administração 

Margarete Alves de Campos 

Elisângela Aparecida Cardoso Aguiar 

Denise Solange Américo Machado 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

Verly Cássia de Lima 

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social 

Marili Aparecida Pedroso Camargo 

 

ART. 3º São atribuições da Comissão todas aquelas previstas no De-
creto Municipal nº 1.601 de 24 de Outubro de 2016. 

 

ART. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema, 14 de 
Outubro de 2019 

 

JOSÉ MARIA ALVES 

Prefeito Municipal 

Registrado e Publicado no Paço Municipal da Estância Turística de Para-
napanema, na data supra. 
 

PORTARIA Nº 609 DE 17 DE OUTUBRO DE 2019 

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO 
E AVALIAÇÃO PARA PARCERIAS CELEBRADAS COM ORGANIZA-
ÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL. 

JOSÉ MARIA ALVES, Prefeito do Município da Estância Turística de 
Paranapanema, usando de suas atribuições legais; 

CONSIDERANDO a necessidade de monitorar e avaliar as parcerias 
celebradas entre a Administração Pública e as Organizações da Socieda-
de Civil nos termos dos artigos da Lei nº 13.019/14 e Decreto Municipal nº 
1624/2017, art. 45. 

RESOLVE 

ART. 1º Designar como membros para monitorar e avaliar as parceri-
as firmadas entre a Administração Pública e as Organizações da Socieda-
de Civil, os seguintes servidores: 

 Presidente:  

Marcos Rogério de Carvalho – RG. 15.664.505-1 

Membros: 

Elisangela Aparecida Cardoso de Aguiar – RG. 42.762.428-6  

Janaina Aparecida Poçarli Spagola – RG. 46.831.911-6 

Maira Cristina Stocco – RG. 12.149.816-5 

Vanilda Borba Cafundó – RG. 28.401.483-7 

ART. 2º A Comissão designada atuará na forma do Decreto Municipal 
nº 1624/2017. 

ART. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema, 17 de 
Outubro de 2019 

 

JOSÉ MARIA ALVES 

Prefeito Municipal 

 

Registrado e Publicado no Paço Municipal da Estância Turística de 
Paranapanema, na data supra. 
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Lei Complementar 

LEI COMPLEMENTAR Nº 526 DE 22 DE OUTUBRO DE 2019 

“Dispõe sobre a abertura de Credito Suplementar no orçamento do Município para o exercício de 2019”. 

 

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 que eu sanciono e promulgo a presente lei: 

 

ARTIGO 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir credito adicional no orçamento do exercício de 2.019, no valor de R$ 400.000,00 
(quatrocentos mil reais), na conformidade da funcional pragmática e modalidade de aplicação detalhada a saber:  

Unidade Orçamentária: 02.07 – Secretaria de Saúde 

Unidade Executora: 02.07.01 Fundo Municipal de Saúde 

Ficha – 209 – 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 

Fonte – 01 – Tesouro 

Valor – R$ 300.000,00 

Ficha – 250 – 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 

Fonte – 01 – Tesouro 

Valor – 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. 

Unidade Orçamentária: 02.07 – Secretaria de Saúde 

Unidade Executora: 02.07.01 Fundo Municipal de Saúde 

Ficha – 235 – 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 

Fonte – 01 – Tesouro 

Valor – R$ 400.000,00 

ARTIGO 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema/SP, 22 de outubro de 2019. 

 

JOSÉ MARIA ALVES 

PREFEITO 

 

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  

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Lei Complementar 

 LEI COMPLEMENTAR Nº 527 DE 22 DE OUTUBRO DE 2019 

“Dispõe sobre a abertura de Credito Suplementar no orçamento do Município para o exercício de 2019”. 

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 que eu sanciono e promulgo a presente lei: 

Art. 1°. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir credito adicional especial no orçamento do exercício de 2.019, no valor d e R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais), na conformidade da funcional pragmática e modalidade de aplicação detalhada a saber:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2°. Para cobertura das despesas com a execução desta Lei serão utilizados recursos provenientes de excesso de arrecadação (deposi to efetuado - 

Processo 25000166072201968 UF SP) decorrente do incremento tempora rio ao custeio dos serviços de assiste ncia hospitalar e ambulatorial. 

Art. 3°. Fica ainda, alterados, no que couber o PPA – Plano Plurianual de Aço es 2018/2021 – Lei Municipal nº 1.244 de 13/12/2017 e a LDO – Lei das Diretrizes 

Orçamenta rias – Lei Municipal nº 1.258 de 02/07/2018. 

Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Prefeitura Municipal da Esta ncia Turí stica de Paranapanema/SP, 22 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  

DESCRIÇÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR EM R$ 

UNID. ORÇAMENTÁRIA 02.07 SECRETARIA DE SAÚDE   

UNID. EXECUTORA 02.07.02 HOSPITAL MUNICIPAL   

FUNÇÃO 10 SAÚDE   

SUBFUBÇÃO 301 ATENÇÃO BÁSICA   

PROGRAMA 112 ASSISTÊNCIA EM SAÚDE   

ATIVIDADE 2 ATIVIDADE   

FONTE 5 RECURSOS FEDERAIS   

CÓD. APLICAÇÃO 300.002 MAC – AMBULATORIAL E HOSPITALAR   

CAT. ECONOMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES   

    TOTAL ..................................................... R$ 200.000,00 

DESCRIÇÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR EM R$ 

UNID. ORÇAMEN-
TÁRIA 

02.07 SECRETARIA DE SAÚDE   

UNID. EXECUTO-
RA 

02.07.
02 

HOSPITAL MUNICIPAL   

FUNÇÃO 10 SAÚDE   

SUBFUNÇÃO 302 ASSIT. HOSPITALAR E AMBULATORIAL   

PROGRAMA 112 ASSISTÊNCIA EM SAÚDE   

ATIVIDADE 2 ATIVIDADE   

FONTE 5 RECURSOS FEDERAIS   

CÓD. APLICAÇÃO 300.00
2 

MAC – AMBULATORIAL E HOSPITALAR   

CAT. ECONOMICA 33.90.
30.00 

MATERIAIS DE CONSUMO   

    TOTAL .................................................... R$ 100.000,00 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema


 

 

 6 

 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 229 

 

     www.paranapanema.sp.gov.br 

Estância  Turís t ica de Paranapanema  

Quarta feira, 23 de outubro de 2019 16:57:26 

Decreto  

DECRETO N° 1785 DE 22 DE OUTUBRO DE 2019 

Dispõe sobre nomeação do Gestor para parceria com as Organizações 
da Sociedade Civil. 

JOSÉ MARIA ALVES, Prefeito Municipal da Estância Turística de Para-
napanema, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais; 

CONSIDERANDO a necessidade de gerenciar parceria celebrada entre a 
administração pública e a Organização da Sociedade Civil no termos dos arti-
gos 61 e 62 da Lei 13.019 de 31 de julho de 2014; 

E em cumprimento a nomeação que trata o inciso IV do art. 1°, alínea h do 
inciso V do art. 35, da Lei 13.019/14; 

DECRETA 

Art. 1° Designa a Sra. MARILI APARECIDA PEDROSO CAMARGO, SE-
CRETÁRIO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL como GESTOR, 
e como SUPLENTE a Sra. JOELMA VIEIRA PAES DE OLIVEIRA e a Sra. 
VERLY CÁSSIA DE LIMA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA como GESTOR, e como SUPLENTE a Sra. RENATA 
SEAWRIGHT. 

 

§ 1° Os efeitos feste decreto, conforme o caso estende aos termos aditivos 
destas parcerias. 

 

§ 2° O servidor nomeado está impedido de gerenciar a parceria, no caso es-
pecífico, se nos últimos 05 (cinco) anos tenha mantido relação jurídica com, 
ao menos 01(uma) das entidades parcerias. 

 

§ 3° Fica impedido de gerenciar, o servidor que seja parente do dirigente ou 
de membros da diretoria da entidade, inclusive de seus cônjuges ou compa-
nheiros, bem como se for parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 
até segundo grau. 

 

§ 4° Confirmada a relação de que trata os §§ 2° e 3° deste artigo, o gestor 
manifestar pela sua substituição por outro servidor de cargo ou função equi-
valente, exclusivamente para o caso, mantido sua atuação nos demais par-
cerias. 

 

§ 5° Constatada a irregularidade prevista nos termos que trata os §§ 2° e 3° 
deste artigo, todos os Atos do gestor tornam-se nulo, obrigando refazê-los, 
inclusive com visitas intempestivas as entidades parcerias. 

 

Art. 2° São obrigações do gestor, cumprir o estabelecimento no art. 61 
da Lei 13.019/14, no tocante a:  

Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; 

Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que com-
prometam ou possam comprometer as atividades ou metas da 
parceria e de indícios de irregularidade na gestão dos recur-
sos, bem como as providências adotadas ou que serão adota-
das para sanar os problemas detectados; 

Emitir relatório técnico de monitoramento avaliação da parceria, antes 
e durante a vigência do objeto, e submeter à homologação pe-
la Comissão de Monitoramento e Avaliação designada, que 
deverá conter no mínimo:  

Descrição sumária as atividades e metas estabelecidas; 

Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e 
do impacto do benefício social obtido em razão da execução 
do objeto até o período, com base nos indicadores estabeleci-
dos e aprovados no plano de trabalho; 

Valores efetivamente transferidos pela administração pública e 
valores comprovadamente utilizados; 

Quando for o caso, os valores pagos nos termos do art. 54 da Lei 
13.019/14, os custos indiretos, os remanejamentos efetuados, 
as sobras de recursos financeiras, e eventuais valores devolvi-
dos aos cofres públicos; 

Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresenta-
dos pela organização da sociedade civil na prestação de con-
tas; 

Análise das auditorias realizadas pelo controle interno e externo, 
no âmbito de fiscalização preventiva, bem como de suas con-
clusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas 
auditorias. 

Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas 
final, com base no relatório técnico de monitoramento e avalia-
ção de que trata o art. 59 da Lei 13.019/14. 

Disponibilizar ou requisitar da administração municipal, matérias e 
equipamentos tecnológicos necessários às atividades de mo-
nitoramento e avaliação. 

Cumprir com os prazos previstos na Lei 13.019/14, e no instrumento 
da parceria, quanto ao parecer conclusivo e aos recursos im-
petrados. 

Exigir a prestação de contas das entidades parceiras, conforme deter-
mina a Lei 13.019/14, e demais exigências previstas no instru-
mento de parceria e nas normas do Tribunal de Contas jurisdi-
cionado, caso houver. 

Realizar pesquisa de satisfação das parcerias quando a duração for 
superior a 01(um) ano. 

 

Art. 3° Na hipótese de não execução ou má execução de parceria em 
vigor ou de parceria não renovada, conforme prevê o parágrafo único do art. 
62 da Lei 13.019/14, cabe ao gestor notificar a Administração Municipal, no 
prazo de 03 dias o conhecimento do fato, para que intervenha no objeto a fim 
de atender ao que dispõe o artigo 62 da referida Lei, sob pena de responsa-
bilidade. 

 

Art. 4° Este decreto deve ser identificado nos termos de fomento e de 
colaboração firmados com as OSC. 

 

Art. 5° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema, 22 de 
Outubro de 2019. 

 

JOSÉ MARIA ALVES 

Prefeito Municipal 

 

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

 

IGOR PLENS 

Secretário de Governo e Negócios Jurídicos 
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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
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