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Institucionais 

O intuito do alerta é para que o contribuinte não perda a data para pa-

gamento da parcela única do IPTU 2020, que vence no dia 15 de janeiro 

e concede 10% de desconto. Em tempo de crise toda economia faz a 

diferença, e 10% de desconto na parcela única do IPTU pode ajudar e 

muito o contribuinte. Os carnês do IPTU 2020 da Prefeitura de Paranapane-

ma já estão sendo entregues pelos correios. O contribuinte que optar em 

pagar o imposto parcelado, não tem direito à desconto, sendo que a pri-

meira parcela vence no mês de fevereiro, podendo ser paga em qual-

quer agencia bancária até a data do vencimento. Segundo a secretaria 

da Fazenda Lilia Maria, foram lançados mais de R$ 10 milhões em IPTU pa-

ra 2020 com expectativa de ter boa arrecadação. “Nos últimos anos do 

total lançado em IPTU, menos de 50% do montante foram pagos, nossa 

expectativa é que este ano, tenhamos uma arrecadação melhorada”. 

Disse Lilia Maria secretária da Fazenda.  Para se ter uma ideia, em 2018 

foram lançados mais de R$ 10.3 milhões em impostos e a arrecadação 

passou pouco de R$ 4.8 milhões, ou seja, 46% do total lançado foi pago. 

O ano de 2019 ainda não foi contabilizado, mas a expectativa é que a 

arrecadação não atingiu os 50%. A inadimplência com IPTU gera desen-

contros administrativos, já que os recursos próprios são destinados para 

manutenção de setores importantes como saúde, educação, social, vias 

públicas entre outros.  

DÍVIDA ATIVA 

A dívida ativa do município é aquela que o contribuinte deixa de pagar e 

vai se acumulando no decorrer dos anos. A Prefeitura de Paranapanema 

tem hoje um montante bastante considerável em dívida ativa, que segun-

do a secretaria da fazenda, no início de 2019 ultrapassava a casa dos R$ 

60 milhões. A secretaria da Fazenda apoiada na Lei Complementar 

114/2009 do Código Tributário Municipal, busca receber o montante ou 

parte dele ajuizando dívidas, fazendo acordos e oferecendo vantagens 

para o cidadão regularizar seus débitos. Para aqueles que optarem em 

quitar seus débitos à vista ou em 4 parcelas, terá 100% de desconto nos 

juros e multas, se preferir pagar em 12 vezes o desconto é de 75% nos ju-

ros e multas. Já para a dívida parcelada em 24 vezes o desconto nos juros 

e multas é de 50% e outra opção é para o parcelamento em 36 vezes 

obtendo um desconto de 25% nos juros e multas. As dívidas que já foram 

parceladas e o cidadão deixou de pagar, não se englobam nos descon-

tos acima citados. O contribuinte que deixa de pagar seu imposto, tem 

seu nome protestado em cartório e consecutivamente negativado nos ór-

gãos de proteção ao crédito.  Para maiores informações o cidadão pode 

entrar em contato com a secretaria da fazenda através dos telefones 14 

3713 9216 – 9217 - 9228 – 9229 ou pessoalmente na rua Capitão Pinto de 

Melo, 485 junto do Paço Municipal. 

Secretaria da Fazenda alerta contribuinte para vencimento da parcela única do IPTU 2020 
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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 modali-
dade Pregão Presencial Nº 01/2020 cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar, 
monitorado por Sistema de Posicionamento 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, conforme condições, especificações e 
quantidades estimadas constantes no Anexo I - Termo de Referência do edital. Os envelopes de nº 01(Proposta) e nº 02 (Habilitação) deverão 
ser protocolados até as 10h00min do dia 15 de janeiro de 2020. 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) 3713-9200 ou danila.compras@paranapanema.sp.gov.br. Pa-
ranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 02/01/2020. 
 
 
A Prefeitura Municipal de Paranapanema/SP torna público para conhecimento dos interessados, que encontra se aberta a licitação na modali-
dade Pregão Presencial Nº 02/2020 cujo objeto é a aquisição de materiais para a diagnóstico por imagem para o setor de raio X do Hospital 
Leonardus van Melis, 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 17 de janeiro de 2020. 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) 3713-9200 ou danila.compras@paranapanema.sp.gov.br. Pa-
ranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 02/01/2020. 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.paranapanema.sp.gov.br
mailto:danila.compras@paranapanema.sp.gov.br
http://www.paranapanema.sp.gov.br
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Sem Atos Oficiais nesta edição 
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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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