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Institucionais 

Casos de COVID-19 em Paranapanema, cresce mais de 300% em menos de 30 dias 

Preocupante e muito, está a situação crescente dos casos de COVID-19 no mu-

nicípio de Paranapanema, e infelizmente ainda existe pessoas que não estão 

dando conta do risco eminente da saúde local entrar em colapso e consecutiva-

mente, vidas se perderem. Os números indicam que os casos positivos confir-

mados, cresceram 316,6% em apenas 27 dias, ou seja, no dia primeiro de ju-

nho registramos 6 casos confirmados, e no boletim do dia 28 de junho, já eram 

25 casos positivos e confirmados. Os profissionais de saúde, responsáveis pelo 

Comitê da COVID-19 de Paranapanema, estão mais que preocupados, estão 

apavorados com a situação crescente, e principalmente com o que poderá 

acontecer nos próximos dias, semanas, meses. As campanhas, os apelos, os 

cuidados e a dedicação dos profissionais de saúde, autoridades e da iniciativa 

privada, parecem não surtir efeito diante da indiferença de boa parte da popu-

lação, que insiste em burlar as orientações dos órgãos de saúde. Reuniões entre 

amigos, festas clandestinas ou familiares, permanência nas ruas sem necessida-

de extrema, encontros marcados pela internet que reúnem dezenas de pessoas e 

até cultos religiosos, são pontos estratégicos para o aumento de contaminação. 

No Hospital de Paranapanema, hoje, tem apenas um respirador que é adequado 

para casos de COVID, o que quer dizer que se tiver dois casos de síndrome 

respiratória grave aguda, simultâneos que necessita do aparelho, um caso vai 

ficar sem atendimento e contara com a sorte de arrumar uma vaga nas unida-

des de referência que é Avaré ou a UNESP. Porém, enquanto aguarda o surgi-

mento de uma vaga em UTI, o paciente corre risco de vida. Fundamental neste 

momento de crescimento do contagio, é a consciência da população em ficar 

em casa. É prioridade, mas não prioridade apenas de prevenção, e sim de cui-

dar de si e de seus familiares. Se precisar sair, que seja apenas um membro da 

família, para ir na farmácia, no supermercado, no banco, lotérica ou outros. 

Que este membro seja pessoa não considerada grupos de risco, como hiperten-

sos e diabéticos, obesos, cardíacos, fumantes, insuficiência renal e respiratória, 

idosos (com 60 anos ou mais) e baixa imunidade. Enquanto estiver na rua, evi-

te aglomerações, mantenha o distanciamento social, evite tocar em coisas des-

necessárias como corrimão, apoios, portas, balcões entre outros. Use sempre 

máscara, ao entrar e sair nos estabelecimentos comerciais, use o álcool gel. 

Quando chegar em casa retire as roupas e máscara e coloque para lavar, lave as 

mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos, se possível higienize 

seus calçados, sacolas e produtos das compras. Juntos, Prefeitura Municipal, 

Secretaria da Saúde e População, podemos vencer esta batalha. 

Secretaria do Social continuará com atendimento presencial suspenso. 

De acordo com as orientações do Comitê COVID-19 de Paranapanema, a se-

cretaria do Desenvolvimento Social estará com o atendimento presencial sus-

penso até segunda ordem. As pessoas que necessitarem de atendimento do se-

tor deverão entrar em contato pelos telefones 14 99847 7120, 99741 5309 ou 

pelo E-mail: marili.social@paranapanema.sp.gov.br. A suspensão do atendi-

mento presencial é para garantir a integridade de saúde dos funcionários e usu-

ários. Fique em casa, se precisar sair use máscara, ao retornar lave as mãos 

com água e sabão por 20 segundos ou use álcool gel. Higienize sua máscara 

para reutiliza-la. Juntos, Prefeitura Municipal, Secretaria da Saúde e Popula-

ção, podemos vencer esta batalha. Agradecemos a colaboração e compreensão 

de todos. 

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

DECRETO Nº 1830 DE 29 DE JUNHO DE 2020 

“Dispõe sobre o cancelamento de Feriado e Ponto Facultativo” 

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 Municipal nº 1.794 de 20 de Dezembro de 2019, que estabelece o Calendário de Feriados e Pontos Facultativos.  

CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 17.264 de 22 de Maio de 2020, que estabeleceu a alteração do Feriado de 09 de julho de 2020 (Revolução Cons-

titucionalista) para o dia 25 de Maio 2020. 

DECRETA: 

Art. 1º Fica cancelado o Feriado (Revolução Constitucionalista) do dia 09 de Julho de 2020 – quinta-feira e Ponto Facultativo do dia 10 de julho de 

2020 – sexta-feira, de que trata o decreto municipal nº 1.794 de 20 de Dezembro de 2019, em decorrência da sua alteração e gozo na data de 25 de maio, 

por força da Lei Estadual nº 17.264 de 22 de Maio de 2020. 

Art. 2º O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando -se as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema/SP, 29 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 

DECRETO Nº 1831 DE 29 DE JUNHO DE 2020 

“Prorroga o prazo da quarentena no âmbito Municipal até a data de 14 de ju-

lho de 2020 e dá outras providências.” 

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

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

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

portância internacional pela Organização Mundial de Saúde em 30 de janeiro 

de 2020; 

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

rantido 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 República; 

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

"Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decor-

rência 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 res-

ponsável pelo surto de 2019"; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1806/2020 que estabelece situ-

ação de Emergência no Município da Estância Turística de Paranapanema; 

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

calamidade pública no Município da Estância Turística de Paranapanema/SP 

para enfrentamento da pandemia decorrente da COVID 19.” 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 65.032, de 26 de junho de 2020, 

estende a medida de quarentena instituída pelo Decreto nº 64.881, de 22 de 

março de 2020, até 14 de julho de 2020; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº DECRETO Nº 1828 DE 16 DE 

JUNHO DE 2020 que prorroga a quarentena até a data de 28 de junho de 

2020 e deu outras providências 

DECRETA: 

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

rentena no Município da Estância Turística de Paranapanema/SP, até 14 de 

julho de 2020. 

Art. 2º- Fica vedada a realização de cultos, missas e rituais de qualquer cre-

do ou religião no território da Estância Turística de Paranapanema/SP, com a 

presença física de fiéis em seus respectivos templos, igrejas, salões e asse-

melhados. 

Art. 3º- Fica proibida abertura de escritório para fins imobiliários no município 

da Estância Turística de Paranapanema/SP. 

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

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema/SP, 29 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 1832 DE 29 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 providências; 

DECRETA: 

Art. 1º Fica prorrogado até a data de 14 de julho de 2020 o Decreto nº 1823 de 14 de maio de 2020 que autoriza a abertura com restriç ões de acade-

mias e dá outras providências. 

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

nicipal de Saúde, Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica da Estância Turística de Paranapanema, revogando as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema/SP, 29 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 

Contrato N°: 36/2018 – Pregão Nº 13/2018- Contratado: Governançabrasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços 

Objeto: Cessão de Direito de uso de Sistemas Integrados de Gestão Pública 

Da prorrogação: Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 17 de junho de 2020, e encerrando-se em 16 de junho de 2021, na forma do artigo 
57, da Lei Federal n.º 8.666/93. Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 17/06/2020. 

Extrato de Termo Aditivo 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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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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