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Institucionais 

Em virtude do avanço da COVID-19 em todo território nacional e em especial 

no município de Paranapanema, o prefeito Zé Maria Decretou novo prazo pa-

ra quarentena, que segundo reza o artigo 1º do Decreto 1.825/2020 fica esten-

dido até o dia 15 de junho. No mesmo Decreto, o artigo 3º fala sobre a flexibi-

lização e abertura gradual de comércios considerados não essenciais, os 

quais devem cumprir à risca a seguinte determinação. Art. 3º - Para a retoma-

da gradual do atendimento presencial ao público, de serviços e atividades não 

essenciais, fica estabelecida a necessidade de protocolo de adesão e compro-

misso de reabertura da atividade, mediante a apresentação do plano de tra-

balho para ser analisado e aprovado pelos setores competentes. Já o artigo 

2º, estabelece uma data limite para os proprietários de estabelecimentos não 

essenciais, apresentarem plano de trabalho, que é o dia 8 de junho. Afim de 

orientação, o parágrafo único do Decreto 1.825 diz: O plano deverá ser envi-

ado, preferencialmente por meio eletrônico (e-mail: 

vs.silvia@paranapanema.sp.gov.br), até o próximo dia 05, contendo a descri-

ção da atividade, o local, o horário de funcionamento, a capacidade de aten-

dimento e os equipamentos de proteção individual fornecidos aos colabora-

dores e clientes. Salões de Beleza e Barbearias estão autorizados o atendi-

mento presencial neste período, desde que o atendimento seja com horários 

previamente agendados de modo a garantir a prevenção dos clientes. Lem-

brando que após cada atendimento o local deverá ser higienizado para reali-

zar novo atendimento. Já os cultos, eventos culturais e qualquer outro que 

proporcione aglomerações de pessoas, estão proibidos até o dia 15 de junho, 

segundo o que diz o artigo 5º.Normas básicas de higiene, são exigidas e estão 

expressas no artigo 6º, valendo para estabelecimentos essenciais ou não. Con-

fira: 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 respiratória; Não per-

mitir a entrada de pessoas que apresentem sintomas como: coriza, tosse, fe-

bre, dor de garganta e mal-estar; Intensificar a limpeza do ambiente interno 

e externo com maior frequência; Fazer o uso de máscaras; Exercer com pri-

oridade ao atendimento às pessoas consideradas grupo de risco. Quanto às 

academias o Prefeito através do Decreto 1.826/2020 prorroga a quarentena 

até o dia 15 de junho, segundo orientações do artigo 1º que segue: Art. 1º Fi-

ca 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 restrições de academias e dá ou-

tras providências. Juntos, Prefeitura Municipal, Secretaria da Saúde, Co-

merciantes e População, podemos vencer esta batalha! 

Prefeitura estende prazo de quarentena e abre precedente para flexibilização. 
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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 

 

 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.paranapanema.transparencia.inf.br/wp-content/uploads/2018/11/1264.pdf
mailto:administracao@paranapanema.sp.gov.br
mailto:agricultura@paranapanema.sp.gov.br
mailto:meioambiente@paranapanema.sp.gov.br
mailto:social@paranapanema.sp.gov.br
mailto:educacao@paranapanema.sp.gov.br
mailto:lilia.fazenda@paranapanema.sp.gov.br
mailto:gabinete2013@paranapanema.sp.gov.br
mailto:governo@paranapanema.sp.gov.br
mailto:obras@paranapanema.sp.gov.br
mailto:procuradoria@paranapanema.sp.gov.br
mailto:secsaude@paranapanema.sp.gov.br
mailto:planejamento@paranapanema.sp.gov.br
mailto:fernanda.turismo@paranapanema.sp.gov.br
mailto:vias@paranapanema.sp.gov.br

		2020-06-03T17:24:19-0300
	JORGE ANTONIO FINELLI:03883002801




