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Institucionais 

Secretaria da Saúde promove barreira sanitária em Paranapanema e Campos de Holambra 

A contexto de prevenção e orientação da população, a secretaria da 

saúde através do Comitê COVID-19 e da Vigilância Sanitária, está 

realizando barreiras sanitárias em diversos pontos da cidade. Os 

pontos foram escolhidos estrategicamente nos acessos de maior in-

tensidade de trafego, como a av Cel Zé Mendes na Ilha do Sol, 

com acesso da Balsa, Portal de Paranapanema e guarita de Campos 

de Holambra, na avenida das Posses. Na abordagem os profissio-

nais da saúde fazem anotações do veículo, condutor e passageiros, 

inclusive com a medição de temperatura. Passam orientações dos 

procedimentos de prevenção como uso de máscara, higienização 

das mãos entre outros. A barreira sanitária conta com o auxílio da 

Polícia Militar que disponibilizou viaturas e policiais para aborda-

gem segura nos pontos de barreira. A colaboração de todos, é fun-

damental neste momento em que o pico da Pandemia está aumen-

tando, em especial no interior.  Pedimos para que fiquem em casa 

àqueles que podem, e em caso de precisar sair, use máscara, man-

tenha o distanciamento de pelo menos 2 metros das outras pessoas, 

e ao retornar para casa, faça a higienização das mãos com água e 

sabão ou use álcool gel. Em caso de precisar fazer compras em su-

permercados, padarias, farmácias ou em qualquer estabelecimento 

comercial, não leve a família junto, apenas uma pessoa poderá fa-

zer as compras com segurança, evitando aglomerações. Juntos, 

Prefeitura Municipal, Secretaria da Saúde e População, podemos 

vencer esta batalha. 

Prefeitura interdita acesso da área de lazer da Ilha do Sol 

“Fomos obrigado a tomar esta medida, para evitar aglomerações e consecutivamente o avanço da Pandemia e contaminação do Coro-

navírus”. Justificou o prefeito Zé Maria. A interdição do acesso à área de lazer da Ilha do Sol, foi feita à título de prevenção, já que o 

local é ponto de encontro de famílias, amigos e visitantes, principalmente em finais de semana e feriados. Por falar em visitantes, o fe-

riadão municipal decretado pela Prefeitura de São Paulo, que começou na quarta-feira 20 e vai até segunda feira dia 25, com certeza 

aumentará a circulação de visitantes em Paranapanema, já que o município é dotado de empreendimentos de lazer. A interdição é por 

tempo indeterminado e o descumprimento da determinação, poderá acarretar ao infrator, multa e até recolhimento do veículo. Os 

acessos com guias rebaixadas na avenida Cel Zé Mendes, à área de lazer, foram fechados com estacas e placa de sinalização, adver-

tindo o motorista. É preciso colaboração e compreensão de todos neste momento, temos que levar em consideração o trabalho árduo 

da secretaria da saúde e do Comite COVID-19 para evitar o pior, ou seja, uma contaminação em massa. Juntos, Prefeitura Municipal, 

Secretaria da Saúde e População, podemos vencer esta batalha. 

FIQUE EM 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Decreto 
DECRETO Nº 1824 DE 19 DE MAIO DE 2020 

“Dispõe sobre aprovação da Instrução SME nº 05/2020.” 

JOSÉ MARIA ALVES, Prefeito Municipal da Estância Turística de Paranapanema, Estado de São Paulo, e no uso das suas atribuições legais e;  

CONSIDERANDO o disposto do artigo 37, inciso XVI, alínea “a”, da Constituiça o Federal de 1988, artigo 52 da Lei Complementar Municipal nº 183/2011, bem como o 

que dispo e no Decreto Municipal nº 1.016/2009; 

CONSIDERANDO a INSTRUÇÃO SME Nº 05 DE 15 DE MAIO DE 2020 que dispõe sobre a reorganização de classes/aulas para o Processo Seletivo e antecipação de 

fe rias de professores efetivos na rede municipal em virtude da pandemia pelo COVID-19 pela Secretaria Municipal de Educaça o do Municí pio da Esta ncia Turí stica de Paranapane-

ma/SP; 

DECRETA 

Art. 1º. A aprovação da Instrução SME Nº 05/2020, de 15 de maio de 2020, expedida pela Secretaria Municipal de Educação, fazendo pa rte integrante deste De-

creto; 

Art. 2º. Cabe à Secretária Municipal de Educação a responsabilidade pelo cumprimento do presente Decreto.  

Art. 3º. Caberá a Secretaria Municipal de Educação, a modificação da presente Instrução Normativa, por meio de ato próprio.  

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.  

Prefeitura Municipal da Esta ncia Turí stica de Paranapanema/SP, 19 de maio de 2020. 

 

JOSÉ MARIA ALVES 

PREFEITO MUNICIPAL 

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

 

VERLY CÁSSIA DE LIMA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05 DE 15 DE MAIO DE 2020 

“Dispõe sobre a reorganização da atribuição de classes/aulas para o Processo Seletivo e antecipação de férias de professores efetivos na rede municipal em virtude da pan-
demia pelo COVID-19” 

 

A Secretária Municipal de Educação, Profª VERLY CÁSSIA DE LIMA, no uso das atribuições legais, com fundamentos na Constituições Federal e Estadual, no Decreto 

Estadual nº 64.862/2020 nos Decretos Municipais nºs 1806/2020 e 1820/2020, resolve: 

Considerando que no dia 30 de janeiro a OMS (Organização Mundial da Saúde), declarar novo surto do vírus (COVID 19) decretando assim,  Emergência na Saúde 

Pública de Importância Internacional, e a Portaria MS nº 188/2020  de 04 de Fevereiro de 2020, declarou Emergência na Saúde Pública de Importância Nacional. 

Considerando que o ano letivo de 2020 será um ano atípico devido a COVID 19 e seguindo as orientações do Decreto Estadual 64862/20 e Decretos Municipais 

1806/2020 e 1815/2020 que dispõe sobre as medidas temporárias e emergenciais contra o contágio do COVID 19, em que as unidades ficaram fechadas, e havendo 

necessidade de reorganização do calendário escolar, onde os recessos escolares e férias escolares tiveram que ser antecipados para professores efetivos, seguindo a 

Instrução SME Nº 01/2019 de 18 novembro de 2019, de competência da Secretária Municipal de Educação Profª Verly Cássia de Lima RG nº 15.499.688.9, conforme 

atribuições legais nos termos do artigo 52 da Lei Complementar 183/2011 em seu inciso XIV. 

Diante da possibilidade de retorno das atividade pedagógicas presenciais até a data de 06.07.2020, desde que a situação do COVID-19 esteja controlada e/ou a confirma-

ção do retorno das atividades pedagógicas, os contratos por tempo determinado dos professores do Processo Seletivo poderão ser apostilados de acordo com as nor-

mas da Educação, o período de férias e recesso escolar em que os mesmos ficaram paralisados, serão reposto eventualmente em um outro período, e esta reposição 

divulgada por esta Secretaria da Educação ou ao final do contrato os vencimentos deste período serão devolvidos aos cofres públicos, sendo analisados no objeto con-

tratual. 

Esta instrução normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Estância Turística de Paranapanema, 15 de maio de 2020 

 

VERLY CÁSSIA DE LIMA 

Secretária Municipal da Educação 

Instrução Normativa 05/2020 

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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