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Institucionais 

A Secretaria do Verde e Meio Ambiente, programou um 

mutirão de limpeza para Campos de Holambra e bairros 

adjacentes, que vai acontecer entre os dias 10 e 14 de fe-

vereiro. Para tanto, os moradores dos locais abaixo rela-

cionados, devem respeitar os dias e horários, colocando o 

lixo proveniente de limpeza de quintal, móveis e pneus ve-

lhos, entulho de construção entre outros. Na segunda feira 

dia 10 a coleta será no bairro da Serra Velha no período 

da manhã, ou seja, das 8 hs às 12 hs. No período da tarde, 

das 13 hs às 17 hs, será o CDHU Leonardus van Melis. 

Na terça feira dia 11, a coleta vai começar no Residencial 

Holambra I, Vilinha e ruas atrás da garagem municipal. 

Quinta feira dia 13 será a vez do bairro Santa Helena e 

bairro do Sapé no horário das 8 hs às 17 hs. Sexta feira 

dia 14 de fevereiro a equipe da coleta estará no bairro da 

Serrinha das 8 hs. às 17 hs. A secretaria do Verde e Meio 

Ambiente informa que equipamentos eletrônicos, computa-

dores, televisão entre outros, não devem ser descartados 

nesta coleta, para estes produtos existem campanhas espe-

cíficas. 

Mutirão de limpeza em Campos de Holambra e bairros acontece de 10 a 14 de fevereiro 
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Aviso de Revogação 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2019 - JOSÉ MARIA ALVES, Prefeito Municipal de Paranapanema, no uso de suas atribuições legais e por in-
teresse público decide com base no fundamento do artigo 49, da Lei 8.666/93 pela REVOGAÇÃO do referido processo cujo objeto é a aquisi-
ção de produtos de higiene e limpeza para as unidades escolares. Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 06/02/2020. 

Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR 
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Edital de Concurso Público 001/2020 
EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2020 

 
ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
 

                A Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema, Estado de São Paulo, por seu Presidente, que este subscreve, FAZ SABER que se encontram 
abertas inscrições ao Concurso Público de Provas para provimento a cargo vago de: CONTADOR e PROCURADOR JURÍDICO nos termos da Lei Complementar 478/2018 
e das disposições contidas neste Edital. 
 
1. CARGO - NÚMERO DE VAGAS - ESCOLARIDADE EXIGIDA - TIPO DE PROVA - JORNADA - SALÁRIO - TAXA DE INSCRIÇÃO 
  

      1.1.1. Número de vagas: 01 

      1.1.2. Escolaridade Exigida: Curso Superior Completo em Ciências Contábeis e Registro de Contador no CRC na convocação. 

      1.1.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Específicos e Noções de Informática. 

      1.1.4. Jornada: 30 horas semanais 

      1.1.5. Salário: R$ 5.744,92  

      1.1.6. Taxa de Inscrição: R$ 55,00 

      1.2.1. Número de vagas: 01 

      1.2.2. Escolaridade Exigida: Curso Superior Completo em Direito e Registro na OAB na convocação. 

      1.2.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Conhecimentos Específicos e Noções de Informática. 

      1.2.4. Jornada: 20 horas semanais 

      1.2.5. Salário: R$ 5.744,92 

      1.2.6. Taxa de Inscrição: R$ 55,00 

2. DAS INSCRIÇÕES 

   2.1. PERÍODO - HORÁRIO - LOCAL  

      2.1.1. Os interessados deverão se inscrever pela internet, através do endereço eletrônico www.omconsultoria.com.br, durante o período de 10 a 24 de fevereiro de 
2020, até às 23h59min59seg - horário de Brasília; 

   2.2. INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO  
      2.2.1. Acessar o endereço eletrônico www.omconsultoria.com.br, durante o período de 10 a 24 de fevereiro de 2020, até às 23h59min59seg - horário de Brasília;  
      2.2.2. Localizar o “link” correspondente ao Concurso Público Nº 01/2020 da Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema;  
      2.2.3. Ler o edital até o final; 
      2.2.4. Preencher a ficha de inscrição;  
      2.2.5. Efetuar o pagamento da inscrição, através de Boleto Bancário que será gerado pelo sistema;  
         2.2.5.1. O candidato deverá fazer o pagamento do boleto somente a partir do terceiro dia útil após a realização da inscrição para que o mesmo seja regis-
trado, sendo o limite máximo de pagamento 27 de fevereiro de 2020. 

      2.2.6. Não será aceito o pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, via postal, fac-símile ou transferência eletrônica ou qualquer outra via de que 
não seja a quitação do boleto bancário gerado no momento da inscrição; 

      2.2.7. O agendamento do pagamento só será aceito, se comprovada a sua quitação dentro do período de vencimento do boleto. Em caso de não confirmação do paga-
mento, o candidato deverá solicitar ao banco o comprovante definitivo de pagamento do boleto, que confirma a quitação na data agendada, data esta que deverá estar no 
período de inscrição;  

      2.2.8. O Comprovante de Agendamento ou Extrato Bancário da Conta debitada, não será aceito para fim de comprovação do pagamento; 

      2.2.9. A qualquer tempo o candidato que não comprovar o pagamento do boleto dentro do prazo de vencimento, terá sua inscrição e todos os atos dela decorrentes 
cancelados; 

      2.2.10. Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet, somente poderá ser utilizado o boleto bancário gerado pelo site, em qualquer agência bancária;  
      2.2.11. A Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema e a empresa OM Consultoria Concursos Ltda não se responsabilizarão por solicitações de inscri-
ções não efetivadas por eventuais falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitarem a correta 
transferência dos dados ou da impressão dos documentos que possam advir de inscrições realizadas via internet, sendo de responsabilidade do candidato acompanhar a 
efetivação da inscrição; 
     2.2.12. As inscrições feitas pela internet serão efetivadas, somente quando o candidato efetuar o pagamento da taxa de inscrição na agência bancária; 

     2.2.13. A escolaridade exigida no subitem 1.1.2. e 1.2.2, deste Edital, deverá ser apresentada no momento da convocação do candidato; 

     2.2.14. Efetivada a inscrição não será concedida isenção e nem haverá devolução de taxa de inscrição; 

     2.2.15. Não será aceita inscrição por via postal ou fora do período estabelecido no subitem 2.1.1.; 
   2.3. REQUISITOS GERAIS PARA A INSCRIÇÃO 
      2.3.1. Ter nacionalidade brasileira ou estrangeira, nos termos da Emenda Constitucional 19/98; 

      2.3.2. Ter 18 (dezoito) anos completos ou a completar até a data da contratação; 

      2.3.3. Estar quite com Serviço Militar, se do sexo masculino; 

      2.3.4. Haver votado nas últimas eleições ou justificado a ausência ou pago a multa; 

      2.3.5. Possuir escolaridade ou requisitos correspondentes às exigências referentes aos cargos, nos termos dos Subitens 1.1.2. e 1.2.2., deste Edital;  

   1.1. CONTADOR 

   1.2. PROCURADOR JURÍDICO 

Continua nas fls 5 ... 
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Continuação do Edital de Concurso Público 001/2020 
2.3.6. Não estar sendo processado ou cumprindo pena em liberdade, nem ter sido condenado por crime contra o patrimônio ou a administração pública, nem ter sido demiti-
do a bem do serviço público; 

     2.3.7. Não registrar antecedentes criminais, achando-se no exercício de seus direitos civis e políticos; 

     2.3.8. Gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de deficiência incompatível com o exercício das funções atinentes ao cargo a que concorre;  

     2.3.9. Não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria compulsória, conforme Inciso II, do Artigo 40, da Constituição Federal; 

              2.3.10. Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital;  

   2.4. Não será concedida isenção e nem haverá devolução de taxa de inscrição; 

   2.5. Não será aceita inscrição por via postal ou fora do período estabelecido no subitem 2.1.1., deste Edital; 

 

3. DAS INSCRIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
    3.1. Às pessoas com deficiência, devidamente inscritas e aprovadas nos termos deste Item, fica destinada uma vaga a cada 10 (dez) nomeados por cargo, os quais não 
serão discriminados pela sua condição, exceto quando a deficiência não possibilitar as suas contratações, pelas características de atribuições e desempenhos, incompatí-
veis com ela; 

   3.2. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações;  

   3.3. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal nº 3.298/99, particularmente em seu artigo 40, participarão do Con-
curso Público em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e 
local de aplicação das provas, e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos. Os benefícios previstos no referido artigo, §1º e §2º, deverão ser requeridos por 
escrito, durante o período das inscrições; 

   3.4. O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser pessoa com deficiência, especificando-a na ficha de inscrição, preenchendo também a Ficha de Portadores de 
Deficiência, com apresentação de laudo médico expedido nos últimos 6 (seis) meses;  

   3.5. Aos deficientes visuais cegos que solicitarem prova especial, serão oferecidas provas no sistema BRAILE e suas respostas deverão ser transcritas também em BRAI-
LE (os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção) e aos deficientes visuais amblíopes, serão oferecidas provas am-
pliadas; 

   3.6. O candidato portador de deficiência poderá requerer atendimento especial que necessitar para realização da prova, no ato da inscrição; 

   3.7. O candidato portador deficiência deverá: 

      3.7.1. no ato da inscrição, declarar-se pessoa com deficiência; 

  3.7.2. encaminhar, devidamente preenchida, Ficha de Pessoa com Deficiência disponível no site www.omconsultoria.com.br; 

      3.7.3. encaminhar laudo médico original ou cópia simples, emitido nos últimos seis meses, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referên-
cia ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como à provável causa da deficiência; 

   3.8. O candidato portador de deficiência deverá postar, até o dia 25 de fevereiro de 2020, os documentos a que se referem o subitem 3.7., via SEDEX, para: OM Consul-
toria Concursos Ltda - Concurso Público - Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema - Edital 001/2020 – Rua Álvaro Ferreira de Moraes, 54 – V. Moraes – 
CEP 19900-250, Ourinhos-SP;  

   3.9. O encaminhamento do laudo médico (original ou cópia simples), por qualquer via, é de responsabilidade exclusiva do candidato. OM Consultoria Concursos Ltda não 
se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada do laudo a seu destino;  

   3.10. As pessoas com deficiência aprovadas serão convocadas para perícia médica, que será feita pela Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema e só 
serão contratadas se forem consideradas aptas para a função;  

   3.11. O candidato portador de necessidades especiais que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Item, não poderá impetrar recurso em favor de 
sua condição. 

     

4. DAS PROVAS 

4.1. O concurso constará de prova objetiva/escrita de caráter eliminatório. 

   4.2. A data, horário e local das provas serão divulgados pela imprensa oficial municipal escrita, com, pelo menos, 10 (dez) dias de antecedência. 

   4.3. Outros meios de convocação não possuem caráter oficial, pois são apenas informativos, devendo o candidato acompanhar a publicação dos referidos Editais de Con-
vocação para Provas pela imprensa oficial municipal escrita;  

   4.4. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de prova e o comparecimento no horário determinado;  

   4.5. As provas serão elaboradas conforme consta nos subitens 1.1.3. e 1.2.3. deste Edital, com base no programa constante do Anexo I; 

   4.6. A prova escrita, terá caráter eliminatório, constará de 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha, com duração de 3 (três) horas, valendo 2,50 (dois e meio) 
pontos cada uma, num total de 100,0 (cem) pontos, devendo o candidato obter nota mínima de 50,0 (cinquenta) pontos para ser aprovado; 

     4.6.1. A prova escrita obedecerá à seguinte proporção: 

, nos termos dos Subitens 1.1.2. e 1.2.2., deste Edital;  
     2.3.6. Não estar sendo processado ou cumprindo pena em liberdade, nem ter sido condenado por crime contra o patrimônio ou a administração pública, nem ter sido 
demitido a bem do serviço público; 

     2.3.7. Não registrar antecedentes criminais, achando-se no exercício de seus direitos civis e políticos; 

     2.3.8. Gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de deficiência incompatível com o exercício das funções atinentes ao cargo a que concorre;  

     2.3.9. Não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria compulsória, conforme Inciso II, do Artigo 40, da Constituição Federal; 

              2.3.10. Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital;  

   2.4. Não será concedida isenção e nem haverá devolução de taxa de inscrição; 

   2.5. Não será aceita inscrição por via postal ou fora do período estabelecido no subitem 2.1.1., deste Edital; 
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3. DAS INSCRIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
    3.1. Às pessoas com deficiência, devidamente inscritas e aprovadas nos termos deste Item, fica destinada uma vaga a cada 10 (dez) nomeados por cargo, os quais não 
serão discriminados pela sua condição, exceto quando a deficiência não possibilitar as suas contratações, pelas características de atribuições e desempenhos, incompatí-
veis com ela; 

   3.2. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações;  

   3.3. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal nº 3.298/99, particularmente em seu artigo 40, participarão do Con-
curso Público em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e 
local de aplicação das provas, e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos. Os benefícios previstos no referido artigo, §1º e §2º, deverão ser requeridos por 
escrito, durante o período das inscrições; 

   3.4. O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser pessoa com deficiência, especificando-a na ficha de inscrição, preenchendo também a Ficha de Portadores de 
Deficiência, com apresentação de laudo médico expedido nos últimos 6 (seis) meses;  

   3.5. Aos deficientes visuais cegos que solicitarem prova especial, serão oferecidas provas no sistema BRAILE e suas respostas deverão ser transcritas também em BRAI-
LE (os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção) e aos deficientes visuais amblíopes, serão oferecidas provas am-
pliadas; 

   3.6. O candidato portador de deficiência poderá requerer atendimento especial que necessitar para realização da prova, no ato da inscrição; 

   3.7. O candidato portador deficiência deverá: 

      3.7.1. no ato da inscrição, declarar-se pessoa com deficiência; 

  3.7.2. encaminhar, devidamente preenchida, Ficha de Pessoa com Deficiência disponível no site www.omconsultoria.com.br; 

      3.7.3. encaminhar laudo médico original ou cópia simples, emitido nos últimos seis meses, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referên-
cia ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como à provável causa da deficiência; 

   3.8. O candidato portador de deficiência deverá postar, até o dia 25 de fevereiro de 2020, os documentos a que se referem o subitem 3.7., via SEDEX, para: OM Consul-
toria Concursos Ltda - Concurso Público - Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema - Edital 001/2020 – Rua Álvaro Ferreira de Moraes, 54 – V. Moraes – 
CEP 19900-250, Ourinhos-SP;  

   3.9. O encaminhamento do laudo médico (original ou cópia simples), por qualquer via, é de responsabilidade exclusiva do candidato. OM Consultoria Concursos Ltda não 
se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada do laudo a seu destino;  

   3.10. As pessoas com deficiência aprovadas serão convocadas para perícia médica, que será feita pela Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema e só 
serão contratadas se forem consideradas aptas para a função;  

   3.11. O candidato portador de necessidades especiais que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Item, não poderá impetrar recurso em favor de 
sua condição.     

4. DAS PROVAS 

4.1. O concurso constará de prova objetiva/escrita de caráter eliminatório. 

   4.2. A data, horário e local das provas serão divulgados pela imprensa oficial municipal escrita, com, pelo menos, 10 (dez) dias de antecedência. 

   4.3. Outros meios de convocação não possuem caráter oficial, pois são apenas informativos, devendo o candidato acompanhar a publicação dos referidos Editais de Con-
vocação para Provas pela imprensa oficial municipal escrita;  

   4.4. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de prova e o comparecimento no horário determinado;  

   4.5. As provas serão elaboradas conforme consta nos subitens 1.1.3. e 1.2.3. deste Edital, com base no programa constante do Anexo I; 

   4.6. A prova escrita, terá caráter eliminatório, constará de 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha, com duração de 3 (três) horas, valendo 2,50 (dois e meio) 
pontos cada uma, num total de 100,0 (cem) pontos, devendo o candidato obter nota mínima de 50,0 (cinquenta) pontos para ser aprovado; 

     4.6.1. A prova escrita obedecerá à seguinte proporção: 

Continua nas fls 7 ... 

CARGO 

TOTAL DE QUESTÕES 
 (com base no anexo I – PROGRAMAS BÁSICOS) 

  

Língua Portuguesa Matemática 

Conheci-
mentos 

Específi-
cos 

Noções de 
Informática  

CONTADOR 10 05 20 05 40 

PROCURADOR JURÍDICO 15 - 20 05 40 
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Continuação do Edital de Concurso Público 001/2020 
4.7. O candidato lerá as questões no Caderno de Questões e marcará suas respostas na Folha de Resposta de rascunho, localizada na capa do Caderno de Questões e 
ao término da solução da prova, transcreverá suas respostas na Folha de Resposta definitiva, em forma de cartão, com caneta azul ou preta; 

   4.8. A Folha de Resposta definitiva, em forma de cartão, deverá ser preenchida com caneta azul ou preta, em forma de bolinha (                     )  e não serão consideradas 
respostas em forma diferente, em “X”, a lápis, com rasuras, com erratas, com observações ou em branco;  

   4.9 A Folha de Resposta definitiva, em forma de cartão, será o único documento válido para a correção das questões objetivas da prova;  

   4.10. Não haverá substituição da Folha de Resposta, sendo da responsabilidade exclusiva do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente, emen-
das ou rasura, ainda que legível;  

   4.11. Durante a realização da prova, o candidato poderá solicitar ao Fiscal de Sala, a Folha de Observações, para anotar qualquer problema relacionado com a resolução 
das questões ou solicitar esclarecimento sobre elas. As anotações dos candidatos serão analisadas pela equipe técnica responsável pela organização das provas, antes da 
divulgação dos gabaritos;  

   4.12. O candidato deverá comprovar sua identidade mediante original de um documento com fotografia, devendo o referido documento estar em perfeitas condições, de 
forma a permitir a identificação do candidato com clareza;  
      4.12.1. Na hipótese de o candidato não constar nas listagens oficiais relativas aos locais de prova, a inclusão do referido candidato será feita por meio de preenchimen-
to de formulário específico, diante da apresentação de documentos pessoais e do comprovante de pagamento original; 

      4.12.2. A inclusão de que trata o subitem 4.12.1 será realizada de forma condicional e será confirmada posteriormente, com o intuito de verificar a pertinência da referi-
da inclusão; 

    4.13. Durante a realização das provas não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, manuais, impres-
sos ou anotações, máquinas calculadoras, (também em relógios) e agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, smartphones, mp3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 
walkman, gravador ou qualquer outro tipo de mensagens, bem como o uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares.  

       4.13.1. O aparelho de celular deve ser desligado, lacrado em embalagem específica, e o mesmo ficará em posse do candidato. 

   4.14. Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbal-
mente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada; 

   4.15. Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao Fiscal de Sala o Caderno de Questões, a Folha de Resposta e qualquer material cedido para execução da pro-
va; 

   4.16. No ato da devolução do Caderno de Questões e da Folha de Resposta, o Fiscal de Sala destacará e entregará ao candidato, o rascunho de sua Folha de Resposta, 
para conferência com o gabarito a ser divulgado; 

   4.17. As salas de provas e os corredores serão fiscalizados por pessoas devidamente credenciadas, sendo vedado o ingresso de pessoas estranhas; 

   4.18. O candidato não poderá se ausentar da sala sem o acompanhamento do fiscal; 

   4.19. Não haverá segunda chamada para qualquer das provas, não importando o motivo alegado e a ausência do candidato acarretará sua eliminação do Concurso Públi-
co; 

   4.20. A prova e o gabarito estarão disponíveis no endereço eletrônico www.omconsultoria.com.br e o resultado final será divulgado pela imprensa oficial municipal escrita, 
afixado no lugar de costume e disponibilizado no endereço eletrônico: www.omconsultoria.com.br, conforme cronograma constante no Anexo II do presente edital. 

5. DO RESULTADO FINAL  

   5.1. Os candidatos aprovados, conforme critérios estabelecidos no subitem 4.6, deste Edital, serão relacionados na Classificação Final, em ordem decrescente da nota 
obtida na prova; 
   5.2. Os candidatos inscritos e aprovados nos termos do Item 3., deste Edital, serão relacionados na Classificação Especial, em ordem decrescente da nota obtida na pro-
va; 
   5.3. A Classificação Final e a Especial (se houver) serão divulgadas pela imprensa oficial municipal escrita;, afixadas no átrio da Câmara Municipal da Estância Turística 
de Paranapanema e estarão disponíveis no site www.omconsultoria.com.br; conforme cronograma constante no Anexo II do presente edital; 
   5.4. No caso de empate entre candidatos com mesma nota final, terá preferência na classificação: 

      5.4.1. 1º critério: O candidato com maior idade, na hipótese de empate entre os candidatos, será aplicado o disposto no art. 27 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso 
- candidatos com idade superior ou igual a 60 anos) aplicando-se subsidiariamente, para efeito de classificação; 

      5.4.2. 2º critério: O candidato com maior idade 

      5.4.3. 3º critério: O candidato com maior número de filhos menores de 18 (dezoito) anos até a data de encerramento das inscrições. 
     5.4.4. 4º critério: O candidato com maior pontuação em Conhecimentos Específicos. 

6. DOS RECURSOS 

   6.1. Os candidatos inscritos para os cargos relacionados, neste Edital, poderão recorrer dos seguintes atos: 

     6.1.1. do indeferimento de inscrição e incorreção de dados; 

         6.1.1.1. O candidato poderá recorrer no prazo de 02 (dois) dias a contar da data da publicação da homologação das inscrições, com pedido protocolado na Câmara 
Municipal da Estância Turística de Paranapanema que será encaminhado para a empresa OM Consultoria Concursos Ltda para parecer, acerca do indeferimento de sua 
inscrição. 

         6.1.1.2. Os candidatos que usufruírem benefício do recurso no caso do subitem 6.1.1.1., poderão participar do Concurso Público, condicionalmente, quando seus pe-
didos não forem decididos dentro do prazo legal; 

      6.1.2. da formulação das questões, respectivos quesitos e gabaritos das mesmas; 

         6.1.2.1. As provas estarão disponíveis no site www.omconsultoria.com.br, por dois dias úteis subsequentes, juntamente com gabarito preliminar; 

         6.1.2.2. O candidato poderá, durante o período de divulgação da prova, solicitar a revisão de questão que supostamente tenha apresentado problema, na prazo de 2 
dias a contar da divulgação, com pedido protocolado na Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema que será encaminhado para a empresa OM Consultoria 
Concursos Ltda para parecer. 

         6.1.2.3. Caso alguma questão venha a ser anulada, o ponto relativo a ela será atribuído a todos os candidatos; 

         6.1.2.4. Caso ocorra algum erro na divulgação do gabarito preliminar este será corrigido; 

         6.1.2.5. O Gabarito Oficial será divulgado após análise de recursos; 

Continua nas fls 8 ... 
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      6.1.3. quanto às classificações parciais e finais do Concurso Público. 

 6.1.3.1. Os candidatos terão o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação da Classificação Final, no órgão oficial do município, para protocolar recurso na 
Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema, dirigido à Comissão de Concurso Público, que será encaminhado para a empresa OM Consultoria Concursos 
Ltda, sobre eventuais erros na ordem de classificação decorrentes do critério de desempate e solicitar revisão da correção de sua prova; 
      6.1.4. Havendo alteração na Classificação Final ou Classificação Especial por motivo de deferimento em recurso, ela será retificada e publicada novamente; 

   6.2. A empresa OM Consultoria terá o prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de encerramento do prazo para recursos em cada etapa, para analisar os recursos 
interpostos por candidatos; 

  6.3. Recurso extemporâneo será indeferido.   

7. DA NOMEAÇÃO 

   7.1. A nomeação será pelo Regime Estatutário, com recolhimento pelo regime próprio da previdência social (RPPS), devendo o candidato comprovar no ato: 

      7.1.1. Não registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 

      7.1.2. Não ter sofrido, em exercício de função pública, penalidade por prática de atos desabonadores; 

      7.1.3. Gozar de boa saúde física e mental (atestado de saúde funcional); 

            7.1.4. Possuir na data da posse os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo 

   7.2. A aprovação no Concurso Público assegurará apenas a expectativa de direito à nomeação, ficando a concretização deste ato, condicionada à observância das 
disposições legais pertinentes, da existência de recursos financeiros, do exclusivo interesse e conveniência da Administração da Câmara Municipal da Estância Turística de 
Paranapanema, da rigorosa ordem de classificação e do prazo de validade do Concurso Público; 

   7.3. A convocação do candidato aprovado será feita com, no mínimo, 05 (cinco) dias de antecedência da data designada para a nomeação e poderá ser feita através 
da imprensa oficial municipal escrita ou pela notificação pessoal, com comprovante de recebimento, por parte do candidato convocado, que no ato, deverá apresentar os 
seguintes documentos: 

      7.3.1. Uma foto 3x4; 

      7.3.2. Cópia dos seguintes documentos: 

         7.3.2.1. RG (frente e verso) 

         7.3.2.2. CPF (frente e verso) 

         7.3.2.3. PIS/PASEP 

         7.3.2.4. Certidão de Quitação Eleitoral (www.tse.gov.br) 

          7.3.2.5. Certidão de Nascimento (se for solteiro) ou de Casamento (se for casado) e de filhos menores de 14 (quatorze) anos (se os possuir) com Carteira de Vacina-
ção ou comprovante de matrícula e frequência escolar. 

         7.3.2.6. Certificado de Reservista ou de quitação com o Serviço Militar (se for do sexo masculino e menor de 45 anos) 

        7.3.2.7. Comprovante de escolaridade exigida para o cargo 

        7.3.2.8. Laudo Médico (Atestado de Saúde Ocupacional) 

        7.3.2.9. Certificado de Antecedentes Criminais 

        7.3.2.10. Comprovante de Residência (conta de água, luz ou telefone) 

         7.3.2.11. Declaração negativa de acúmulo de cargo, emprego ou função pública nas esferas municipal, estadual ou federal;  

         7.3.2.12. Declaração de que não percebe proventos de aposentadoria do regime Próprio da Previdência Social, em atendimento ao disposto no § 10, do Artigo 37, da 
Constituição Federal e da Emenda Constitucional Nº 20/98; 

         7.3.2.13. Outros documentos que a Administração da Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema julgar necessários; 

          7.3.2.14. Exames médicos, se necessário e solicitado, deverão ser realizados às expensas do candidato. 

      7.3.3. No caso de ex-servidor da esfera Federal, Estadual ou Municipal, deverá ser apresentado documento que comprove o motivo da demissão, dispensa ou exonera-
ção para verificação de eventuais impedimentos do exercício de cargo/emprego público. 

      7.3.4. O candidato que não comprovar sua habilitação para o exercício das atribuições do cargo, será eliminado do Concurso Público;  

   7.4. O candidato terá exaurido o direito de sua habilitação no Concurso Público caso se verifique qualquer das seguintes hipóteses, nos prazos previstos: 

      7.4.1. Não atender à convocação para a contratação;  

      7.4.2. Não apresentar, no momento da contratação, documentos relacionados no subitem 7.3., deste Edital;  

      7.4.3. Não entrar em exercício do cargo dentro do prazo legal. 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

   8.1. A declaração falsa ou inexata de dados constantes da ficha de inscrição, bem como apresentação de documentos falsos, determinarão o cancelamento da inscrição, 
mesmo que verificados posteriormente, anulando-se todos os atos dela decorrentes; 

   8.2. A inscrição do candidato importará no conhecimento e na aceitação tácita das condições impostas no presente Edital; 

   8.3. Sem prejuízo das sanções criminais e a qualquer tempo, por ato do Presidente, será excluído do Concurso Público, com o consequente cancelamento de sua inscri-
ção e de todos os atos dela decorrentes, o candidato que: 

      8.3.1. Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 

      8.3.2. Agir com incorreção ou descortesia, para qualquer membro da equipe encarregada da aplicação das provas; 

8.3.3. For surpreendido utilizando de um ou mais meios previstos no subitem 4.13., deste Edital;  

      8.3.4. Apresentar falha na documentação; 

Continua nas fls 9 ... 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema


 

 

 9 

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

Ano III   Edição nº 289 

 

     www.paranapanema.sp.gov.br 

Estância  Turís t ica de Paranapanema  

Sexta feira, 7 de fevereiro de 2020 :16:53:07 
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  8.4. Todas as convocações, avisos e resultados serão publicados pela imprensa oficial municipal escrita, afixados no átrio da Câmara Municipal da Estância Turística de 
Paranapanema e disponibilizados no site www.omconsultoria.com.br; 

   8.5. O Concurso Público terá validade para 2 (dois) anos a contar da data de sua homologação, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Administração. 

   8.6. Os candidatos aprovados e convocados ficarão sujeitos à aprovação em exame médico e à apresentação dos documentos que lhe forem exigidos; 

  8.7. O Presidente homologará o Concurso Público após a publicação da Classificação Final e vencido o prazo para recursos;  

  8.8. Após a homologação, os candidatos serão convocados para anuência à contratação, respeitada a ordem da classificação e a necessidade da Administração Munici-
pal;  

  8.9. Ao se inscrever o candidato se responsabilizará moral e judicialmente pelas informações e aceitará a legislação que regulamenta o presente Concurso Público; 

   8.10. O Presidente poderá, por motivos justificáveis, anular parcial ou totalmente este Concurso Público, ouvida a Comissão de Concurso Público; 

   8.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Administração da Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema, ouvida a Comissão de Concurso Público. 

 
Paranapanema, 06 de fevereiro de 2020. 

 

Walter Kley Menck  

Presidente da Câmara 

1ª Sessão Ordinária - Quinta Feira 6 de fevereiro de 2020 - Indicações 
INDICAÇÃO Nº 01/2020 

MAURICIO IBANEZ, Vereador, no uso de suas atribuições legais (R.I. – 

ART. 92), INDICA ao Excetíssimo Senhor Prefeito, chefe do Poder Executivo, que 

por meio das Secretarias Municipais competentes analise a viabilidade de Inscri-

ção do Projeto “Cidade Limpa” – Parceria com a TV Tem. 

JUSTIFICATIVA: 

É muito importante o envolvimento em iniciativas como esta, pois são Pro-

jetos e Parcerias como o “Cidade Limpa” que contam a participação efetiva da 

população pelo bem da cidade, pelo bem estar coletivo, pela preservação do meio 

ambiente, contribuindo com a limpeza das ruas e bairros, visando uma cidade 

melhor, especialmente a nossa, que é uma “Estância Turística”. 

Além disso, tenho recebido constantemente pedidos e reclamações de 

munícipes em relação a entulhos e acúmulos de lixo em algumas ruas, bairros e 

comunidades, talvez, com a ações como o “Cidade Limpa” possa ajudar a Prefei-

tura Municipal da Estância Turística de Paranapanema além da limpeza, também 

contribua na conscientização das pessoas sobre o descarte correto de lixo e entu-

lhos e até mesmo na limpeza de terrenos. 

INDICO, portanto que através da Secretaria Municipal competente seja 

feito contato para obter as informações necessárias afim de viabilizar o cadastro 

de nosso município nesta interessante ação comunitária, uma vez que a TV TEM 

abriu as inscrições para o cadastro das Prefeituras interessadas no projeto para 

2020, informações referentes à adesão ao Projeto “Cidade Limpa” da TV TEM, da 

afiliada da Rede Globo de Televisão, segue o link:  

https://redeglobo.globo.com/sp/tvtem/cidade-limpa/noticia/cidade-limpa-confira-

como-realizar-o-cadastro.ghtml  

Procurando contribuir com o desenvolvimento e qualidade de vida aos 
cidadãos de nosso município, é que apresento esta Indicação. 

Sala das Sessões “Benedito Antunes de Araújo”, 03/02/2020 
 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 
VEREADOR 

INDICAÇÃO 02/2020 

O vereador que a presente subscreve, no uso de minhas atribuições le-

gais (Art. 92 – R.I.) INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que jun-

tamente ao setor competente, façam os reparos e manutenção na Estrada que dá 

acesso ao Loteamento Terras de Jurumirim e Assentamento Bela Vista (Vitória).  

JUSTIFICATIVA: 

Em 2017, atendendo minha Indicação 105/2017 foi realizado o serviço 

para melhoria na entrada do Loteamento Terras de Jurumirim, e em seguida seri-

am realizados também os serviços de reparos e manutenção na via principal do 

Loteamento, o que não ocorreu. Reiterei e solicitei esta necessidade dos morado-

res através da Indicação 55/2018 (26/03/2018), Indicação 29/2019 (11/03/2019), 

Indicação nº115/2019 (09/09/2019) e mais recentemente Oficio nº 012/2020 - 

MPI, porém nada foi realizado pelo Executivo até então com relação a este pedi-

do, ou seja, um problema que a população dessa região sofre há muitos anos.  

Portanto, venho novamente, apresentar esta propositura, que tem por finalidade 

assegurar aos cidadãos e visitantes de nossa querida Estância Turística a boa 

conservação desta importante via de acesso, e em especial, atender os muníci-

pes que moram no Loteamento Terras de Jurumirim e no Assentamento Bela Vis-

ta (Vitória), e que precisam da via para chegar à sede do município e ao Distrito 

Campos de Holambra, onde utilizam os principais serviços públicos na área da 

Saúde e Educação, bem como via responsável para escoamento de sua produ-

ção agrícola.   

Ressalto que a estrada possui diversos pontos com muitos buracos, ofe-

recendo riscos aos usuários especialmente nos dias chuvosos e conforme acordo 

firmado entre as Associações de Moradores, a Empresa responsável pelo Lotea-

mento e a Prefeitura em 2014; a Prefeitura foi autorizada a utilizar a Avenida prin-

cipal como Estrada de Acesso, sendo de importante “Servidão”, e, portanto ficaria 

de sua competência a devida manutenção. Sei das dificuldades, mas em nome da 

população e representando cada cidadão que almeja melhores serviços, solicito 

especial atenção de Vossa Excelência para atender esta indicação.  

Sala das sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO, em 03 de Feverei-

ro de 2020. 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

VEREADOR  

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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1ª Sessão Ordinária - Quinta Feira 6 de fevereiro de 2020 - Indicações 
INDICAÇÃO Nº.  03/2020 

Indico ao chefe do Poder Executivo, junto à secretaria competente que providencie a ampliação de vagas no Projeto Florescer ou a abertura de um novo Projeto no 

Distrito em Campos de Holambra, Município da Estância Turística de Paranapanema. 

JUSTIFICATIVA 

Em contato com moradores do Distrito de Campos de Holambra, tive a reclamação, que tem afligido principalmente as mães do Distrito, que sofrem com a falta de vagas 

para seus filhos menores participarem do Projeto já existente – Projeto florescer.  

O Projeto Florescer não está atendendo a demanda de vagas, no entanto, precisamos com urgência a ampliação das vagas ou a abertura de um novo Projeto para que 

todos os menores tenham acesso. 

Vale ressaltar que a Educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que, deferida às crianças, a estas assegura, para efeito de seu desenvolvimen-

to integral, e como primeira etapa do processo de educação básica, o atendimento em projetos, creche e o acesso à pré-escola.  

Certo de que Vossa Excelência, não medirá esforços para atender esta indicação, agradeço antecipadamente. 

 

 Sala das Sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO”, em 03 de fevereiro de 2020. 

 

ARIMATEIA CAMARGO DA SILVA 

VEREADOR 

Requerimento de Pesar nº 01/2020. 
REQUEIRO, à Mesa, após consultada a Casa e dispensada as formalida-

des regimentais, seja consignado em ata de nossos trabalhos, um voto de profun-

do pesar pelo falecimento do Sr. ANTONIO BUENO DA SILVA, ocorrido em Para-

napanema, no dia 11 de janeiro de 2020, fato este que causou grande consterna-

ção perante todas as camadas sociais locais, por se tratar de pessoa benquista e 

altamente relacionada, pertencente que era a tradicional família aqui radicada. 

Requeiro mais que, deliberado pelo Plenário seja cientificada a família 

enlutada, transmitindo-lhes ao mesmo tempo os sinceros sentimentos de pesar 

deste legislativo pelo infausto e doloroso acontecimento.     

Sala das Sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO”, em 13 de janeiro de 

2020. 

WALTER KLEY MENCK 

VEREADOR/PRESIDENTE 

1ª Sessão Ordinária - Quinta Feira 6 de fevereiro de 2020 - Requerimentos 
Requerimento de Pesar nº. 02/2020. 

REQUEIRO, à Mesa, após consultada a Casa e dispensada as formalida-

des regimentais, seja consignado em ata de nossos trabalhos, um voto de profun-

do pesar pelo falecimento do Sr. JOÃO DOMINGUES DE SALES, ocorrido em 

Avaré, no dia 21 de dezembro de 2019, fato este que causou grande consterna-

ção perante todas as camadas sociais locais, por se tratar de pessoa benquista e 

altamente relacionada, pertencente que era a tradicional família aqui radicada. 

Requeiro mais que, deliberado pelo Plenário seja cientificada a família 

enlutada, transmitindo-lhes ao mesmo tempo os sinceros sentimentos de pesar 

deste legislativo pelo infausto e doloroso acontecimento.     

Sala das Sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO”, em 22 de janeiro de 

2020. 

WALTER KLEY MENCK 

VEREADOR/PRESIDENTE 

Requerimento de Pesar nº. 03/2020. 
REQUEIRO, à Mesa, após consultada a Casa e dispensada as formalida-

des regimentais, seja consignado em ata de nossos trabalhos, um voto de profun-

do pesar pelo falecimento da Sra. ARMINDA FERREIRA DOS SANTOS, ocorrido 

em Avaré, no dia 27 de janeiro de 2020, fato este que causou grande consterna-

ção perante todas as camadas sociais locais, por se tratar de pessoa benquista e 

altamente relacionada, pertencente que era a tradicional família aqui radicada. 

Requeiro mais que, deliberado pelo Plenário seja cientificada a família 

enlutada, transmitindo-lhes ao mesmo tempo os sinceros sentimentos de pesar 

deste legislativo pelo infausto e doloroso acontecimento.     

Sala das Sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO”, em 29 de janeiro de 

2020. 

WALTER KLEY MENCK 

VEREADOR/PRESIDENTE 

Requerimento de Pesar nº  04/2020. 
REQUEIRO, à Mesa, após consultada a Casa e dispensada as formalidades 

regimentais, seja consignado em ata de nossos trabalhos, um voto de profun-

do pesar pelo falecimento do Sr. Jorge Francisco Santos, ocorrido na cidade 

de Avaré/SP, no dia 20 de janeiro de 2020, fato este que causou grande cons-

ternação perante todas as camadas sociais locais, por se tratar de pessoa 

benquista e altamente relacionada, pertencente que era a tradicional família 

aqui radicada. 

Requeiro mais que, deliberado pelo Plenário seja cientificada a família enluta-

da, através do seu neto, Sr. Fabricio dos Santos Almeida, transmitindo-lhe ao 

mesmo tempo os sinceros sentimentos de pesar deste legislativo pelo infausto 

e doloroso acontecimento.     

Sala das Sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO”, em 30 de janeiro de 

2020. 

HAROLDO SOARES DA SILVEIRA 

VEREADOR 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Requerimento de Pesar nº. 05/2020. 
REQUEIRO, à Mesa, após consultada a Casa e dispensada as formalidades regimentais, seja consignado em ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar 

pelo falecimento do Sr. JOSÉ LUIZ GUELFI, ocorrido em Avaré, no dia 05 de fevereiro de 2020, fato este que causou grande consternação perante todas as camadas soci-

ais locais, por se tratar de pessoa benquista e altamente relacionada, pertencente que era a tradicional família aqui radicada. 

Requeiro mais que, deliberado pelo Plenário seja cientificada a família enlutada, transmitindo-lhes ao mesmo tempo os sinceros sentimentos de pesar deste legis-

lativo pelo infausto e doloroso acontecimento.    

Sala das Sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO”, em 06 de fevereiro de 2020. 

WALTER KLEY MENCK 

VEREADOR/PRESIDENTE 

1ª Sessão Ordinária - Quinta Feira 6 de fevereiro de 2020 - Requerimentos 

1ª Sessão Ordinária - Quinta Feira 6 de fevereiro de 2020 - Projetos de Lei 

PROJETO DE LEI Nº 01/2020 

“Dispõe sobre a denominação da Rua “1” localizada no Conjunto Habitacional Resi-

dencial Pôr do Sol no Distrito Campos de Holambra” 

MAURICIO IBANEZ, Vereador, no uso de suas atribuições legais, propõe o seguinte 

Projeto de Lei: 

Art.1º - Fica denominada “Rua AUSTRÁLIA” a atual Rua “1” (conforme planta do 

projeto em anexo), do Conjunto Habitacional Residencial Pôr do Sol, no Distrito 

Campos de Holambra, neste município. 

Art.2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

“Sala das Sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO” em 03/02/2020. 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

Vereador 

PROJETO DE LEI Nº 02/2020 

“Dispõe sobre a denominação da Rua “4” localizada no Conjunto Habitacional Resi-

dencial Pôr do Sol no Distrito Campos de Holambra” 

MAURICIO IBANEZ, Vereador, no uso de suas atribuições legais, propõe o seguinte 

Projeto de Lei: 

Art.1º - Fica denominada “Rua EGITO” a atual Rua “4” (conforme planta do projeto 

em anexo), do Conjunto Habitacional Residencial Pôr do Sol, no Distrito Campos de 

Holambra, neste município. 

Art.2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

“Sala das Sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO” em 03/02/2020. 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

Vereador 

JUSTIFICATIVA: 

O presente Projeto de Lei tem por finalidade oficializar e denominar a referida via pois tal logradouro não possui denominação oficial, o que impediria os proprietários 

e futuros moradores de receberem suas correspondências, bem como regularizar a numeração da residência e imóvel junto à prefeitura municipal, além da implantação de 

serviços de fornecimento de água e energia elétrica, visto que é um empreendimento em plena construção. 

Ressalto que o Conjunto Habitacional Residencial Pôr do Sol, é um empreendimento de cunho social, que foi constituído a parti r de 2009, através de uma Cooperati-

va Habitacional (COOHABRAS) e através de uma Associação (Associação do Movimento dos Trabalhadores de Luta pela Moradia da Estância Turística de Paranapane-

ma).  

Somente a partir de 2017, conseguiu obter licenças para implantação das obras de saneamento básico (SABESP, CETESB e Secretaria Estadual do Meio Ambien-

te) e em 2018 teve sua aprovação definitiva no GRAPROHAB – Secretaria Estadual de Habitação, contando com o trabalho e apoio de parlamentares e deste Vereador, 

podendo assim iniciar as obras em 2019. 

Peço o apoio dos demais colegas vereadores, para a aprovação de mais este importante projeto para o Conjunto Habitacional “Residencial Pôr do Sol”, assim como 

aprovamos outros projetos ao longo deste mandato em prol dos futuros moradores daquela comunidade.  

“Sala das Sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO” em 03/02/2020. 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

Vereador  

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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