
 

 

 1 

 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 317 

 

     www.paranapanema.sp.gov.br 

Estância  Turís t ica de Paranapanema  

Sexta-feira, 20 de março de 2020 :17:31:22 

SUMÁRIO  

Caderno do Executivo 

- Institucionais 

02 - Prefeitura adota medidas de prevenção para enfrentamento do COVID-19 

- Atos Oficiais 

03 E 04 - Decretos  

Caderno do Legislativo 

05 - Ato da Mesa  

- Caderno do Ipespem  

06 - Sem Atos Oficiais nesta Edição 

07 - Expediente  

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema


 

 

 2 

 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 317 

 

     www.paranapanema.sp.gov.br 

Estância  Turís t ica de Paranapanema  

Sexta-feira, 20 de março de 2020 :17:31:22 

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 u 

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 servi-

dores que é feito biometricamente, está suspenso até segunda or-

dem, 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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Decreto 1.806/2020 
DECRETO Nº 1806 DE 20 DE MARÇO DE 2020 

“Dispõe sobre situação e emergência no Município da Estância Turística de Paranapanema/
SP, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), e dá outras providências. ”                                   

JOSÉ MARIA ALVES, Prefeito Municipal da Estância Turística de Paranapanema, 

Estado de Sa o Paulo, no uso de suas atribuiço es legais e em conformidade com a Legisla-

ça o em vigor e; 

CONSIDERANDO o dever de continuidade de medidas já adotadas pelo o Poder Pú-

blico Municipal da Esta ncia Turí stica de Paranapanema, no Decreto Municipal nº 1805 de 

16 de março de 2020, que dispo e sobre adoça o, no a mbito da Administraça o Pu blica dire-

ta e indireta, de medidas tempora rias e emergenciais de prevença o de conta gio pelo CO-

VID-19 (Novo Coronaví rus), bem como sobre recomendaço es no setor privado municipal; 

CONSIDERANDO a Declaração de emergência em Saúde Pública, de importância 

internacional pela Organizaça o Mundial de Sau de, em 30 de janeiro de 2020; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188 de 03 de fevereiro de 2020 que declarou emer-

ge ncia em sau de pu blica de importa ncia Nacional (ESPIN), em decorre ncia da infecça o 

humana pelo novo Coronaví rus (2019-nCov); 

CONSIDERANDO o disposto na lei federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que 

“dispo e sobre as medidas para enfrentamento da emerge ncia de sau de pu blica de impor-

ta ncia internacional decorrente do coronaví rus responsa vel pelo surto de 2019”; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 356 de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a re-

gulamentaça o e operacionalizaça o do disposto na Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 

2020, que estabelece as medidas para enfrentamento de emerge ncia de sau de pu blica de 

importa ncia internacional decorrente do coronavirus (COVID-19); 

DECRETA 

Art. 1º. Fica decretada situação de emergência no Município da Estância Turística 

de Paranapanema, para enfrentamento da pandemia decorrente do COVID-19 (Novo Co-

ronaví rus), de importa ncia mundial e estabelece novas medidas para enfrentamento da 

emerge ncia de sau de pu blica de importa ncia internacional. 

Art. 2º. Para o enfrentamento da situação de emergência de saúde pública deverão 

ser adotada, sem prejuí zo de outras que vierem a ser propostas pela Secretaria de Sau de: 

I - podera o ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais e jurí dicas, hipo tese em 

que sera  garantido o pagamento posterior de indenizaça o justa; 

II – fica recepcionado o art. 4º a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 e, nos 

termos do inciso IV do art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, fica autorizada a 

dispensa de licitaça o para aquisiça o de bens, serviços e insumos de sau de destinados ao 

enfrentamento da emerge ncia decorrente do coronaví rus. 

Art. 3º. Ficam estabelecidas a partir de 23.03.2020, as seguintes regras para imple-

mentaça o de novas condiço es e restriço es tempora rias na prestaça o e acesso, bem como, 

outras medidas, considerando a natureza do serviço, no intuito de reduzir, no perí odo de 

emerge ncia o fluxo e aglomeraço es de pessoas nos locais de atendimento, em especial 

das pessoas inseridas, segundo as autoridades de sau de e sanita ria no grupo de risco de 

maior probabilidade de desenvolvimento dos sintomas mais graves decorrentes da infec-

ça o pelo novo coronavirus resguardada a manutença o integral dos serviços essenciais. 

Art. 4º - Fica a Chefia imediata de cada Secretaria Municipal, ate  que cessem os riscos de 

contaminaça o, autorizada a conceder aos seus Servidores a execuça o de atividades por 

trabalho remoto – home office – desde que observada a natureza de sua atividade e na o 

traga prejuí zos ao setor, devidamente reconhecida pelo superior hiera rquico, preferenci-

almente, via e-mail e telefone, sob pena de responsabilidades junto ao Estatuto do Servi-

dor Pu blico Municipal. 

§1º. Os servidores em regime de teletrabalho deverão sempre estar disponíveis e 

manter atualizados telefones e celulares para contato. 

§2º. Tal determinação poderá ser revertida à qualquer momento em garantia ao 

na o prejuí zo ao serviço pu blico. 

§3º. Independentemente da organização a ser estabelecida pelos Secretários Muni-

cipais, sera  obrigato rio a realizaça o de teletrabalho para: 

I - Servidoras gestantes e lactantes; 

II - Aos servidores maiores de 60 (sessenta) anos; 

III - Aos servidores expostos a qualquer doença ou contra condiça o de risco de desenvol-

vimento de sintomas mais graves decorrentes da infecça o pelo COVID-19, nos termos 

definidos pelas autoridades sanita rias a contar da comunicaça o efetuada pelo servidor. 

§4. Fica autorizado ainda estabelecer escala de trabalho alternada, a fim de evitar 

aglomeraço es nos setores, diminuindo o risco de conta gio. 

Art. 5º. Ficam dispensados de comparecimento todos os estagiários para os quais 

sera o considerados faltas justificadas. 

Art. 6º. Sem prejuízo do disposto no Decreto anterior, deverão ser adotadas ainda:  

I - Fixaça o de condiço es restritas de acesso aos pre dios municipais, observado a peculia-

ridade de cada serviço prestado, limitando o ingresso a s pessoas indispensa veis a  execu-

ça o e fruiça o dos serviços, pelo tempo estritamente necessa rio. 

II - A Secreta ria da Fazenda, Secretaria de Obras, Social, Gabinete do Prefeito, Divisa o de 

Engenharia, Departamento de Recursos Humanos, Divisa o de Tecnologia, Contabilidade e 

Finanças, Procuradoria, Licitaço es e Contratos, Divisa o de Compras, Conselho Tutelar, 

Secretaria do Meio Ambiente, Sub prefeitura, e demais serviços administrativos de todas 

as Secretarias, fara o atendimentos somente de maneira remota, via Telefone, e-mails, 

autorizando somente a presença de pessoas estranhas em casos considerados urgentes e 

imprescindí veis ao bom andamento da Administraça o Pu blica, pelo tempo estritamente 

necessa rio, seguindo todas as recomendaço es de cuidados emitidos pela sau de. 

Parágrafo único: Para atendimento do inciso acima deverá ser disponibilizado no 

site da Prefeitura de Paranapanema bem como afixadas em locais visí veis nos pre dios 

pu blicos, os e-mails e telefones de cada setor. 

Art. 7º. Fica autorizado o gozo imediato de férias regulamentares pelos Secretários 

aos seus subordinados, assegurada apenas a permane ncia de nu mero mí nimo de servido-

res necessa rios a s atividades de essenciais e de natureza continuada. 

Art. 8º. Todos os motoristas pertencentes ao quadro municipal, sem prejuízo do 

disposto no presente Decreto e ao bom andamento dos serviços prestados nas Secretari-

as em que esta o lotados, ficam convocados para prestarem serviços junto a  Secretaria 

Municipal de Sau de. 

Art. 9º - Fica antecipado o recesso e fe rias escolares em todo municí pio da Esta ncia Tu-

rí stica de Paranapanema/SP, a partir de 23 de março de 2020, devendo a Secretaria Mu-

nicipal de Educaça o avaliar a necessidade de manutença o de equipe mí nima, observando 

os hora rios da Administraça o Pu blica Municipal. 

§1º - As fe rias e recessos escolares sera o antecipados, seguindo o calenda rio do Governo 

do Estado de Sa o Paulo, devendo se dar da seguinte maneira: 

Recesso escolar de 23 e 27 de março; 

Recesso escolar de 30 de março a 03 de abril; 

Fe rias escolares de 06 a 20 de abril. 

§2º - As unidades escolares da rede privada de ensino podera o adotar a antecipaça o do 

recesso/fe rias prevista neste Decreto, ou determinar a suspensa o das aulas pelo perí odo 

determinado, a crite rio de cada unidade. 

§3º - Os ajustes necessa rios para o cumprimento do calenda rio escolar sera o estabeleci-

dos pela Secretaria Municipal de Educaça o, apo s retorno das aulas. 

Continua nas fls 04 ... 
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Continuação do Decreto 1.806/2020 
Art. 10. As Secretarias do Município no âmbito de suas competências deverão ado-

tar as medidas aqui estabelecidas. 

Art.11º. Considerar-se-a  abuso do poder econo mico a elevaça o de preços sem justa cau-

sa, com o objetivo de aumentar arbitrariamente os preços dos insumos e serviços relacio-

nados ao enfrentamento do COVID-19, na forma do inciso III, do art. 36, da Lei Federal n 

12.529/2011, e do inciso II, do artigo 2º do Decreto federal nº 52.025/1963, sujeitando 

as penalidades previstas em ambos os normativos. 

Art. 12 - Durante o perí odo de emerge ncia, podera o ser adotadas outras medidas de sus-

pensa o, segundo orientaça o da Secretaria de Sau de do Municí pio, por meio de Decreto, 

versando sobre a realizaça o de eventos de qualquer natureza, atividades educacionais, 

esportivas, sociais, culturais, polí ticas, comerciais e religiosas, inclusive em locais priva-

dos. 

Art. 13- O presente Decreto entrara  em vigor na data de sua publicaça o, podendo ser 

alterado de acordo com novas orientaço es da Secretaria Municipal de Sau de e o rga os go-

vernamentais e federais. 

Prefeitura Municipal da Esta ncia Turí stica de Paranapanema/SP, 20 de março de 2020. 

JOSÉ MARIA ALVES 

PREFEITO MUNICIPAL 

Registrado e Publicado no Paço Municipal da Prefeitura da Esta ncia Turí stica de Parana-

panema, na data supra. 

IGOR PLENS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E NEGÓCIOS JURÍDICOS 

Decreto 1.807/2020 

DECRETO Nº 1807 DE 20 DE MARÇO DE 2020 

"Regulamenta a Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 no âmbito do Município 
de Paranapanema, estabelecendo novas medidas temporárias e emergenciais de prevenção 
e enfrentamento de contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), e dá outras providências ".                  

JOSÉ MARIA ALVES, Prefeito Municipal da Estância Turística de Paranapanema, 

Estado de Sa o Paulo, no uso de suas atribuiço es legais e em conformidade com a Legisla-

ça o em vigor; 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública, de 

importa ncia internacional pela Organizaça o Mundial de Sau de em 30 de 

janeiro de 2020; 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, ga-

rantido mediante polí ticas sociais e econo micas que visem a  reduça o do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualita rio a s 

aço es e serviços para sua promoça o, proteça o e recuperaça o, na forma do 

artigo 196 da Constituiça o da Repu blica; 

CONSIDERANDO a Portaria 188 de 03 de fevereiro de 2020 que decla-

rou "Emerge ncia em Sau de Pu blica de importa ncia Nacional (ESPIN) em 

decorre ncia da infeça o humana pelo novo Coronaví rus (2019-nCov)"; 

CONSIDERANDO o disposto na lei federal n°. 13 .979 de 06 de feverei-

ro de 2.020, que "dispo e sobre as medidas para enfrentamento da emerge n-

cia de sau de pu blica de importa ncia internacional decorrente do Coronaví -

rus responsa vel pelo surto de 2019"; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1086/2020 que estabelece 

situaça o de Emerge ncia no Municí pio da Esta ncia Turí stica de Paranapane-

ma; 

CONSIDERANDO as recomendações da Secretaria Municipal de Saúde 

sobre a necessidade de novas medidas para enfrentamento da emerge ncia 

de sau de pu blica de importa ncia internacional decorrente do Coronaví rus 

responsa vel pelo surto de 2019, que envolvem o setor privado; 

DECRETA 

Art. 1° - Fica suspenso, no perí odo de 23 de março a 03 de abril de 2020, o atendimento 

presencial ao pu blico em estabelecimentos comerciais, em funcionamento no Municí pio 

da Esta ncia Turí stica de Paranapanema. 

§ 1° - Os estabelecimentos comerciais devera o manter as portas fechadas, sem permitir 

acesso do pu blico ao seu interior. 

§ 2° - O disposto neste artigo na o se aplica a s atividades internas dos estabelecimentos 

comerciais, bem como a  realizaça o de transaço es comerciais por meio de aplicativos, 

internet, telefone ou outros instrumentos similares e os serviços de entrega de mercadorias 

(delivery, drive thru). 

Art. 2° - A suspensa o a que se refere o artigo 1° deste Decreto na o se aplica aos seguintes 

estabelecimentos: 

I - Farma cias; 

II - Supermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros e quitandas; 

III - Lojas de venda de alimentaça o para animais; 

IV - Distribuidores de ga s e venda de a gua mineral; 

VI - Padarias; e 

VII - Postos de combustí vel; 

§ 1° - Para o funcionamento, os estabelecimentos referidos neste artigo, devera o adotar 

as seguintes medidas: 

I - Intensificar as aço es de limpeza e disponibilizar local para a higienizaça o das ma os ou 

a lcool em gel aos clientes; 

II – Adotar medidas que evite aglomeraça o em seu interior, controlando o fluxo de pes-

soas; 

III - Divulgar informaço es acerca da COVID-19; 

§ 2° - As Padarias na o podera o disponibilizar assentos aos clientes. 

Art. 3° - Fica suspenso o funcionamento, pelo prazo estipulado no artigo 1° deste Decre-

to, de casas noturnas, clube esportivo, clube de lazer e demais estabelecimentos dedica-

dos a  realizaça o de festas, eventos ou recepço es. 

Art. 4° - Incumbirá também à Secretaria Municipal da Fazenda fiscalizar o cumpri-

mento das disposiço es deste Decreto, bem como dirimir os casos omissos, ouvida a Se-

cretaria Municipal da Sau de. 

Art. 5° - As medidas adotadas neste Decreto podera o ser revisadas podendo sofrer alte-

raço es de acordo com a evoluça o da situaça o epidemiolo gica local e recomendaço es da 

Secretaria de Sau de. 

Art. 6º - A não observância do disposto neste Decreto, sujeitará o infrator a pena 

de cassaça o do alvara  de funcionamento. 

Art. 7° - As pessoas devera o sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste 

Decreto e o descumprimento delas acarretara  responsabilizaça o nos termos previstos 

em lei. 

Art. 8° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicaça o. 

Prefeitura Municipal da Esta ncia Turí stica de Paranapanema/SP, 20 de março de 2020. 

JOSÉ MARIA ALVES 

PREFEITO MUNICIPAL 

Registrado e Publicado no Paço Municipal da Prefeitura da Esta ncia Turí stica de Parana-
panema, na data supra. 

IGOR PLENS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E NEGÓCIOS JURÍDICOS 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Ato da Mesa 

ATO DA MESA Nº 02/2020 
 

Dispõe sobre os procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e a propagação do COVID-19 no âmbito da Câmara Municipal 
da Estância Turística de Paranapanema, 
 
CONSIDERANDO, o disposto no artigo 9º do Ato da Mesa nº 01/2020, 
 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARANAPANEMA, no uso de suas atribuições le-
gais, resolve: 
 

Art. 1º - Ficam temporariamente suspensos a visitação pública e o atendimento presencial do público externo na Sede da Câmara Muni-
cipal de Paranapanema, o atendimento ao público continuará sendo prestado por meio eletrônico (site: www.cmp.sp.gov.br – e-mail: cmp@cmp.sp.gov.br ) 
ou telefônico (014) 3713-1203. 

 
Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Publica-se. 

 
Paranapanema, 19 de março de 2020. 

 
WALTER KLEY MENCK 

Presidente 
 

LEONISIO MAERTINS FILHO 
Vice-Presidente 

 
ARIMATÉIA CAMARGO DA SILVA 

Primeiro Secretário 
 

LIOR FERREIRA MENDES JÚNIOR 
Segundo Secretário 

ATO DA MESA Nº 03/2020 
 

Dispõe sobre os procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e a propagação do COVID-19 no âmbito da Câmara Municipal da Estância 
Turística de Paranapanema, 
 
CONSIDERANDO, o disposto no artigo 9º do Ato da Mesa nº 01/2020, 
 
 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARANAPANEMA, no uso de suas atribuições legais, resolve: 
 

Art. 1º - Fica alterado a redação do artigo 4º do Ato da Mesa nº 01/2020, estando os servidores da Câmara Municipal da Estância Turística de Parana-
panema, dispensados do expediente de trabalho, devendo-se no caso no que couber executar suas tarefas no sistema home oficce, podendo, todavia retornar ao expedi-
ente de trabalho quando houver necessidade da administração pública.  

 
Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Publique-se. 

 
Paranapanema, 20 de março de 2020. 

 
WALTER KLEY MENCK 

Presidente 
 

LEONISIO MAERTINS FILHO 
Vice-Presidente 

 
ARIMATÉIA CAMARGO DA SILVA 

Primeiro Secretário 
 

LIOR FERREIRA MENDES JÚNIOR 
Segundo Secretário 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.cmp.sp.gov.br
mailto:cmp@cmp.sp.gov.br
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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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