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Institucionais 

Prefeitura adota medidas de prevenção para enfrentamento do COVID-19 

Expressas no Decreto 1.805/2020, publicado na edição 313/2020 

da Imprensa Oficial desta segunda feira dia 16, as medidas já es-

tão em vigor e visam o bem-estar da população, já que o avanço 

do “Coronavírus” é evidente. Para melhor esclarecer a população, 

você confere nesta matéria, as medidas que foram adotadas pela 

municipalidade, lembrando que poderá ter alterações caso neces-

sário e sempre seguindo as orientações do Ministério da Saúde e 

OMS – Organização Mundial da Saúde. As viagens nacionais ou 

internacionais do prefeito, secretários e servidores municipais, que 

estejam a serviço do município, estão suspensas, com exceção as 

transferências médicas de emergência ou tratamentos urgentes. Os 

servidores municipais que se deslocarem para outros municípios 

ou locais onde o risco de contagio é eminente, devem comunicar 

seu chefe imediato, e, quando do retorno, deverá se apresentar a 

uma Unidade de Saúde de referência para avaliação. O ponto dos 

servidores que é feito biometricamente, está suspenso até segunda 

ordem, sendo que, cada setor deverá ter livro de ponto fiscalizado 

pelo encarregado. As atividades dos projetos de todas as secretari-

as, que gerem aglomerações de pessoas, estão suspensas, inclusive 

o atendimento do CRAS – Centro de Referência de Assistência So-

cial. Todo e qualquer evento público, festividades, incluindo o ani-

versário da cidade que ocorrerá em 20 de abril, eventos culturais 

ou esportivos, estão suspensos por tempo indeterminado. Lembran-

do que a realização de demais eventos de grande aglomeração de 

pessoas, sejam públicos ou privados, também se enquadram na 

medida. Reuniões de serviço das secretarias e administração públi-

ca, estão suspensas, com exceção das que se fizerem necessário e 

de urgência, ficando a critério de cada secretário. Os serviços con-

siderados não essenciais da saúde, também estão suspensos. A par-

tir de terça feira, 17 de março de 2020, acontece a interrupção 

gradativa das aulas, lembrando que as escolas estarão abertas en-

tre os dias 17 e 20 de março, onde alunos e pais que se apresenta-

rem nas unidades escolares, serão orientados acerca da gravidade 

da epidemia. A interrupção completa das aulas, em todas as unida-

des escolares do município, acontece a partir de 23 de março de 

2020, sem prazo para retorno. Já as CEIs (creches), funcionarão 

durante esta semana, apenas para os pais que comprovarem estar 

trabalhando ou as crianças que ficariam sob responsabilidade de 

pessoas acima de 60 anos, considerado grupo de risco. Já as de-

mais crianças deverão ficar em casa até segunda ordem.  Os funci-

onários da saúde, não poderão tirar férias ou licença prêmio, e 

ainda poderá haver recolocação de funcionários de todas as secre-

tarias, para a secretaria da saúde, a fim de suprir demandas para 

o combate ao vírus. Além das medidas, o Decreto ainda visa outras 

recomendações para prevenção do COVID-19: Sair de casa so-

mente em caso de necessidade ou compromisso inadiável, isola-

mento voluntário por 14 dias para pessoas que retornarem de via-

gens internacionais, mesmo que não apresentem sintomas. Idosos e 

portadores de doenças crônicas devem evitar grandes aglomera-

ções. As medidas de higiene precisam ser redobradas, lavando as 

mãos constantemente, passando álcool em gel, evitar apertos de 

mão, abraços e outros contatos físicos. As medidas são extrema-

mente de cunho preventivo, estamos pensando no bem-estar da po-

pulação, dos alunos, professores, servidores públicos que estejam 

diretamente envolvidos com grande massa popular. Pedimos a co-

laboração de todos para que exerçam à risca todas as orientações 

passadas pelo Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saú-

de, Secretaria Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal. Estare-

mos passando orientações e divulgando novas medidas diariamen-

te em nossos canais de comunicação, site: 

www.paranapanema.sp.gov.br, redes sociais Facebook COVID-

19Paranapanema-SP. Lembre-se, unidos pelo mesmo objetivo con-

seguimos vencer, você também é responsável por esta luta. 

CORONAVÍRUS, VOCÊ TAMBÉM É RESPONSÁVEL 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.paranapanema.sp.gov.br
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Lei Complementar 

LEI COMPLEMENTAR Nº 541 DE 18 DE MARÇO DE 2020 

“Dispõe sobre a abertura de credito adicional especial no orçamento do exercício de 2020 e das 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 aprovou e que eu sanciono e promulgo a presente lei: 

Art. 1°. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir credito adicional especial e criar despesa no orçamento do exercício de 2 020, no valor de R$ 

200.025,13 (duzentos mil, vinte cinco reais e treze centavos) na conformidade da funcional programa tica e modalidade de aplicaça o detalhada a saber: 

Art. 2°. Para cobertura das despesas com a execução desta Lei serão utilizados recursos provenientes de excesso de arrecadação, conforme deposito efetuado 

na conta da Prefeitura Municipal da Esta ncia Turí stica de Paranapanema. 

Art. 3°. Fica ainda, alterados, no que couber a Lei nº 1.244/2017 (PPA – Plano Plurianual de Aço es 2018/2021), a Lei Municipal nº 1.279/2019 (LDO – Lei das Dire-

trizes Orçamenta rias) e a Lei Municipal nº 1.290/2019 (Lei Orçamenta ria). 

Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.  

Prefeitura Municipal da Esta ncia Turí stica de Paranapanema/SP, 18 de março de 2020. 

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 JURÍDICO 

DESCRIÇÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR EM R$ 

UNID. ORÇAMENTA RIA 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DE   

UNID. EXECUTORA 02.07.02 HOSPITAL MUNICIPAL   

FUNÇA O 10 SAU DE   

SUBFUBÇA O 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL   

PROGRAMA 112 ASSITENCIA EM SAU DE   

ATIVIDADE 2 ATIVIDADE   

FONTE 2 RECURSO ESTADUAL   

CO D. APLICAÇA O 100.0002 CONVENIO DIVERSOS DO ESTADO   

FICHA 

CAT. ECONOMICA 

257 

33.90.39.00 

OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDI CA   

    TOTAL ..................................................... R$ 200.025,13 

CONTRATADA: POSTO RANCHO TIBIRIÇÁ LTDA - CONTRATO N°: 03/2019– PREGÃO  Nº 05/2019 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL E DIESEL S10) diretamente de Posto de Atendimento para o abasteci-
mento da frota municipal. 

DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado por mais por mais 12 (doze) meses, a contar de 24/02/2020 e encerrando-se em 23/02/2021, na forma do inciso II, 
do artigo 57, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

DO VALOR GLOBAL: fica o valor a ser pago pelo produto item 01 (Gasolina Comun) R$ 4,52 (quatro reais, cinqüenta e dois centavos) o litro (1000 ml), ten-
do um reajuste de 7,8%, item 02 (Etanol) R$ 3,02 (três reais e dois centavos) o litro (1000 ml), tendo um reajuste 6.8% e item 04 (Diesel S10) R$ 3,75 (três 
reais, setenta e cinco centavos) o litro (1000ml), tendo um reajuste de 3,7% ., atualizando-se o valor global do contrato em R$ 1.929.380,00 (um milhão, no-
vecentos vinte e nove mil, trezentos e oitenta reais).), nos termos da Cláusula Terceira (3.2) alinea b do Instrumento original. Paranapanema/SP, José Maria 
Alves – Prefeito Municipal, 24/02/2020.  

 

Contrato: nº 02/2019– Pregão Presencial Nº 05/2019 - Contratado: ALMEIDA & OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PE-
TRÓLEO LTDA 

Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL E DIESEL S10) diretamente de Posto de Atendimento para o abasteci-
mento da frota municipal. 

Da prorrogação: Fica prorrogado por mais por mais 12 (doze) meses, a contar de 24/02/2020 e encerrando-se em 23/02/2021, na forma do inciso II, do arti-
go 57, da Lei Federal n.º 8.666/93. Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 24/02/2020. 

 Extrato de Termo Aditivo 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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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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