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Institucionais 

Secretaria da Educação alerta pais e alunos para entrega de materiais na escola Holambra 

A secretaria da Educação realizará a entrega de materiais para alunos da rede municipal de ensino. 

Confira o roteiro para a EMEF Holambra II - Entrega do 2° Caderno de atividades! 

Dia 15/05/2020- Sexta-feira (manhã) 
  
                              (Escola) 
● Das 08h00 as 09h00- Para os 9° anos 
● Das 09h00 as 10h00- Para os 8° anos 
● Das 10h00 as 11h00- Para os 7° anos 
● Das 11h00 as 12h00- Para os 6° anos 
   
Dia 15/05/2020- Sexta-feira (tarde)  
                              (Bairros) 
● Bairro Sape- 12h30m as 13h30m (CEI Pedro Leme) 
● Bairro Major- 13h45m as 14h30m (Projeto Florescer) 
● Bairro Rincão- 15h00 as 15h30m (Colônia João Grandão) 
● Bairro Mato Dentro- 16h00 as 16h30m (Mercado do Adilson) 
● Bairro Olhos D`agua- 17h00 as 17h30m 
  
________________________________________________ 
  
Dia 18/05/2020 Segunda-feira (Tarde) 
                              (Bairros)  
● Bairro- Água da Laranja- 13h00m as 14h00 (Granja Cornélio) 
● Bairro- Serrinha da Prata- 14h30m as 15h30m (Escola) 
● Bairro Serra Velha- 16h00 as 16h30m (Escola) 
● Terras de Jurumirim- 17h00 as 18h00 (Portaria) 
  
Favor utilizar máscaras!!!  
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Decreto 
DECRETO Nº 1823 DE 14 DE MAIO DE 2020 

“Autoriza a abertura com restrições de academias 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 Para-

napanema/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 forma s 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 autorizado a retomada de funcionamento de academias e congêneres no município da Estância Turística de Paranapanema/SP, desde que sejam adotadas 

todas as medidas de higiene, o qual julgam a Vigila ncia Sanita ria e Epidemiolo gica de Paranapanema, da seguinte forma: 

I - flexibilizar abertura para aulas, na o sendo permitido treinos com mais de quatro pessoas no local por hora rio; 

II- fornecer a lcool em gel 70% (setenta por cento) para seus clientes na entrada do estabelecimento; 

III- higienizar as ma os e equipamentos com a lcool 70% (setenta por cento) a cada utilizaça o; 

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

V- demarcaça o e orientaço es de manter dista ncias de ao menos 2,0 (dois) metros; 

VI- fazer o uso de ma scaras; 

VII- intensificar a limpeza do ambiente interno e externo com maior freque ncia; 

VIII- manter comunicaça o visual acerca dos cuidados e medidas de prevença o acerca do COVID-19; 

IX- manter registro com data, hora e nome do usua rio, para fornecimento ao setor da sau de caso haja necessidade de realizaça o de busca ativa de contatos com casos suspeitos e/

ou confirmados. 

Art. 2º O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, podendo ser alterado de acordo com novas orientações da Secret aria Municipal de Saúde, Vigi-

la ncia Sanita ria e Vigila ncia Epidemiolo gica da Esta ncia Turí stica de Paranapanema. 

 

Prefeitura Municipal da Esta ncia Turí stica de Paranapanema/SP, 14 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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Sem Atos Oficiais nesta Edição 
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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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