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Institucionais 

Hoje, 12 de maio, comemoramos o dia do (a) enfermeiro (a). 

Enfermagem é a arte de cuidar incondicionalmente de pessoas, é 

cuidar de alguém que você nunca viu na vida, mas mesmo assim 

zela e faz o melhor por ela. Estes profissionais não fazem isso ape-

nas pelo salário, o fazem por amor, amor à profissão, amor ao pró-

ximo, amor à vida. Neste 12 de maio, queremos mais que parabeni-

zar estes bravos profissionais, queremos agradecer imensamente a 

cada um pela batalha diária que travam com as mais diversifica-

das doenças, e em especial nestes últimos meses, contra a Pande-

mia do Coronavírus. Imagine você saindo de sua casa para ir tra-

balhar, sabendo que está colocando sua vida e a de sua família em 

risco.  Pois é, enfermeiro (a) é aquele (a) que abdica de viver a 

própria vida, para cuidar e dar a vida aos outros. Ser enfermeiro 

(a) é carregar a missão de olhar pelo outro e dar tudo de si para 

que vidas sejam ajustadas. “Em nome da secretaria da saúde, 

agradeço muito a todos os profissionais de enfermagem pelos ser-

viços prestados no nosso sistema de saúde. A dedicação e o esforço 

que cada enfermeiro (a) coloca diariamente à disposição da popu-

lação, é o reflexo do amor à profissão que escolheram. Sinto orgu-

lho desta equipe e digo, a vitória alcançada a cada dia de combate 

ao Coronavírus, se dá pela determinação e trabalho duro de cada 

um. Muito obrigado”. Palavras da Secretária da Saúde, Sandra 

Siqueira. “Parabenizo a toda equipe de enfermagem de Paranapa-

nema e Campos de Holambra, não só pela data comemorativa, 

mas pela dedicação, empenho, fidelidade profissional e carinho, 

com que recebem nossa população em seus postos de trabalho”. 

Finalizou o Prefeito Zé Maria.  O dia 12 de maio é o dia internaci-

onal do Enfermeiro (a) e o dia 20 de maio, comemoramos o dia do 

Técnico (a) de Enfermagem. Felicidades a todos os profissionais!!! 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Decreto 

DECRETO Nº 1821 DE 12 DE MAIO DE 2020 

“Estende o prazo da quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020 até a data de 31 de maio de 2020 e dá outras providências.” 

JOSÉ MARIA ALVES, Prefeito do Município da Estância Turística de Paranapanema, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais; e  

CONSIDERANDO o Decreto Estadual que estende a medida de quarentena até a data de 31 de maio de 2020, como medida necessária ao enfrentamento da pandemia da 

covid-19 (novo coronaví rus), de que trata o Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020; 

CONSIDERANDO que as ações estratégicas do Município têm se mostrado eficientes para impedir ou retardar a disseminação do Covid -19 na Esta ncia Turí stica de Parana-

panema/SP; 

CONSIDERANDO o relatório encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, pela Vigilância Epidemiológica e Sanitária o qual traz informaçõe s acerca da Situação do 

municí pio com relaça o ao combate ao COVID-19, bem como sugesto es acerca de come rcios, auto nomos, etc.; 

CONSIDERANDO as particularidades do comércio local, adepto do parcelamento de vendas através de crediário próprio (carnês) ou outras formas de materialização da 

dí vida na o providos de co digo de barras para pagamento na rede banca ria e suas ferramentas digitais; 

CONSIDERANDO que os empresários e comerciantes necessitam do recebimento destes valores para custear despesas essenciais, inclusive suas f olhas de pagamentos; 

CONSIDERANDO a necessidade de ajustar as ações de prevenção ao coronavírus (COVID -19) aos anseios da populaça o para diminuir o impacto social da crise gerada pela 

pandemia; 

DECRETA: 

Art. 1º Fica estendido o prazo de quarentena no Município da Estância Turística de Paranapanema/SP, até 31 de maio de 2020, e autoriz ado neste período o funciona-

mento do come rcio na o essencial para recebimento de parcelas de credia rio e de outros cre ditos constituí dos perante os consumidores originados das relaço es de venda.  

Parágrafo único. É vedado o atendimento presencial ao público no interior de estabelecimentos comerciais considerados não essenciais.  

Art. 2º Fica autorizado aos estabelecimentos comerciais não essenciais, durante o prazo de que trata o artigo anterior, o funcionamen to através dos serviços de entrega 

a domicí lio (delivery), drive thru e take out. 

Art. 3º Fica autorizado ao atendimento de salões de cabelereiros, barbearias, manicure, pedicure e similares, a retomada de seu funci onamento, desde que tome todas 

as medidas de higiene, uma vez que o Decreto estadual permite o atendimento domiciliar, o qual julgam a Vigila ncia Sanita ria e Epidemiolo gica de Paranapanema cena rio de maior 

risco para transmissa o. 

Parágrafo Único Só poderá ser realizado atendimento aos clientes com horários previamente agendados de modo INDIVIDUAL, não podendo pessoas ficarem aguar-

dando no local para serem atendidas. 

Art. 4º Para todos os serviços considerados essenciais e não essenciais, faz-se obrigatoriamente as normas ba sicas de higiene: 

A limitaça o e restriça o de nu mero de pessoas aos locais permitidos o acesso; 

Disponibilizaça o de a lcool em gel 70% e local de higienizaça o das ma os com maior freque ncia; 

Orientar funciona rios e usua rios quanto a s medidas de prevença o e etiquetas respirato ria; 

Na o permitir a entrada de pessoas que apresentem sintomas como: coriza, tosse, febre, dor de garganta e mal-estar; 

Intensificar a limpeza do ambiente interno e externo com maior freque ncia;  

Fazer o uso de ma scaras; 

Exercer com prioridade ao atendimento a s pessoas consideradas como grupo de risco. 

 

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposiço es contra rias. 

 

Prefeitura Municipal da Esta ncia Turí stica de Paranapanema/SP, 12 de maio de 2020. 

 

JOSÉ MARIA ALVES 

PREFEITO MUNICIPAL 

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

 

IGOR PLENS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL 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 
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