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Decreto 
DECRETO Nº 1825 DE 01 DE JUNHO DE 2020 

“Prorroga o prazo da quarentena no âmbito Municipal até o dia 15 de junho de 2020 

e dá outras providências.” 

JOSÉ MARIA ALVES, Prefeito do Município da Estância Turística de Paranapa-

nema, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais; e 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública, de importân-

cia internacional pela Organização Mundial de Saúde em 30 de janeiro de 2020; 

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

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da Repú-

blica; 

CONSIDERANDO a Portaria 188 de 03 de fevereiro de 2020 que declarou 

"Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da 

infeção humana pelo novo Coronavírus (2019-nCov)"; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Lederal n° 13 .979 de 06 de fevereiro de 

2.020, que "dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo 

surto de 2019"; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1806/2020 que estabelece situação de 

Emergência no Município da Estância Turística de Paranapanema; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1810/ 2020 “Declara estado de calamida-

de pública no Município da Estância Turística de Paranapanema/SP para enfrenta-

mento da pandemia decorrente da COVID 19.” 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, estende 

a medida de quarentena instituída pelo Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, 

até 15 de junho de 2020; 

CONSIDERANDO que decorridos mais de 70 (setenta) dias da adoção de medi-

das de quarentena no âmbito municipal, as ações estratégicas do Município, com a 

colaboração do Comitê de Contingência para Coronavírus (COVID-19) da Estância 

Turística de Paranapanema/SP, têm se mostrado eficientes para impedir e ou retar-

dar a disseminação do Covid-19 na Estância Turística de Paranapanema/SP; 

CONSIDERANDO a necessidade de ajustar as ações de prevenção ao Corona-

vírus (COVID-19) com a manutenção e ou retomada da atividade econômica no âm-

bito municipal, a fim de diminuir o impacto social gerado pelas medidas de contenção 

a propagação e contagio do vírus; 

CONSIDERANDO as características na formação urbana municipal com distan-

ciamentos entre os núcleos urbanos e as particularidades do comércio local, com 

diversos seguimentos adeptos de vendas através de crediário próprio (carnês) não 

providos de código de barras para pagamento na rede bancária e suas ferramentas 

digitais; 

CONSIDERANDO que os empresários e comerciantes necessitam do recebi-

mento destes valores para custear despesas essenciais, inclusive suas folhas de 

pagamentos; 

CONSIDERANDO que as medidas já implementadas se mostraram eficientes a 

permitir a manutenção mínima de sobrevivência da atividade econômica e a manu-

tenção dos empregos, proporcionando aos empresários e comerciantes que necessi-

tam do recebimento destes valores para custear despesas essenciais, inclusive suas 

folhas de pagamentos, com segurança e sem demonstrar ser fator de risco a propa-

gação do Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO especialmente o relatório e a recomendação no tocante a fle-

xibilização da quarentena para setores não essenciais, encaminhada pela Se-

cretaria Municipal de Saúde, Vigilância Epidemiológica e Vigilância Sanitária, basea-

do nas informações e dados técnicos sobre a situação e as condições do município 

com relação ao COVID-19; 

DECRETA: 

Art. 1º - Observado o disposto neste Decreto, fica estendido o prazo de quarentena 

no Município da Estância Turística de Paranapanema/SP, até 15 de junho de 2020. 

Art. 2º - Para os serviços não essências, fica até o próximo dia 08, vedado o 

atendimento no interior do estabelecimento. 

Parágrafo Único - No período que trata o artigo acima, fica autorizado aos estabele-

cimentos comerciais não essenciais, o funcionamento através dos serviços de entre-

ga a domicílio (delivery), drive thru e take out, bem como, para recebimento de par-

celas de crediário e de outros créditos constituídos perante os consumidores origina-

dos das relações de venda. 

Art. 3º - Para a retomada gradual do atendimento presencial ao público, de serviços 

e atividades não essenciais, fica estabelecida a necessidade de protocolo de ade-

são e compromisso de reabertura da atividade, mediante a apresentação do 

plano de trabalho para ser analisado e aprovado pelos setores competentes. 

Parágrafo Único – O plano deverá ser enviado, preferencialmente por meio eletrôni-

co (e-mail: vs.silvia@paranapanema.sp.gov.br), até o próximo dia 05, contendo a 

descrição da atividade, o local, o horário de funcionamento, a capacidade de atendi-

mento e os equipamentos de proteção individual fornecidos aos colaboradores e cli-

entes. 

Art. 4º - Fica, pelo período estabelecido no artigo 2º deste Decreto, autorizado o 

atendimento presencial, nas atividades de salões de beleza e barbearias, desde que 

o atendimento seja com horários previamente agendados de modo a garantir a per-

manência de um cliente por horário e a cada atendimento, seja realizada a desinfec-

ção de local de contato do cliente. 

Art. 5º - Fica pelo prazo estabelecido no artigo 1º deste Decreto, vedada a realiza-

ção de culto, evento cultural e qualquer outro que possibilite a aglomeração de pes-

soas. 

Art. 6º -  Para todos os serviços em atividades, quer sejam classificados entre os 

essenciais e ou não essenciais, é obrigatório, para o funcionamento, a observância 

das seguintes normas básicas de higiene: 

A limitação e restrição de número de pessoas aos locais permitidos o acesso; 

Disponibilização de álcool liquido ou em gel 70% na entrada dos estabelecimentos 

para a higienização das mãos; 

Orientar funcionários e usuários quanto às medidas de prevenção e etiquetas respi-

ratória; 

Não 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 frequência;  

Fazer o uso de máscaras; 

Exercer com prioridade ao atendimento às pessoas consideradas grupo de risco. 

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema/SP, 01 de junho de 

2020. 

JOSÉ MARIA ALVES 

PREFEITO MUNICIPAL 

Registrado e Publicado no Paço Municipal da  

Prefeitura da Estância Turística de Paranapanema, na data supra. 

IGOR PLENS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E NEGÓCIOS JURÍDICOS 
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Decreto 
DECRETO Nº 1826 DE 01 DE JUNHO DE 2020 

“Dispõe sobre prorrogação do Decreto nº 1823 de 14 de maio de 2020” 

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 nº 1823 de 14 de maio de 2020 que autoriza a abertura com restrições de academias até a data de 31 de maio de 2020 e dá outras providên-

cias; 

DECRETA: 

Art. 1º Fica prorrogado até a data de 15 de junho de 2020 o Decreto nº 1823 de 14 de maio de 2020 que autoriza a abertura com restriç ões de academias e dá outras 

provide ncias. 

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, revogando as disposiço es em contra rio. 

Prefeitura Municipal da Esta ncia Turí stica de Paranapanema/SP, 01 de junho 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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Pensão por Morte 

 
Processo: nº 009/2020 

Beneficiário: RAUL RODRIGUES DE ARRUDA 

Benefício: PENSÃO POR MORTE 

Início do benefício: 18 de março de 2020  

Dispositivo legal: Artigo 44, §1º, alínea “a” da Lei 595/2001 cc artigo 40, §7º, inciso I da Constituição Federal. 

Data da Concessão: 28 de maio de 2020 

Paulo Rubens Guimarães Seawright 
Presidente 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.ipespem.com.br/
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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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