
 

 

 1 

 Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade - Editor Responsável: Jorge Antonio Finelli   

Ano III   Edição nº 399 

 

     www.paranapanema.sp.gov.br 

Estância  Turís t ica de Paranapanema  

Quinta-feira, 23 de julho de 2020 :17:10:35 

SUMÁRIO  

- Caderno do Executivo 

- Institucionais 

02 - SEMUTRAN regulamenta mão dupla em uma das faixas da avenida Chiquinho Antunes. 

- Atos Oficiais 

03 - Decreto 

- Caderno do Legislativo 

04 -  Sem Atos Oficiais nesta Edição 

- Caderno do Ipespem  

05 - Sem Atos Oficiais nesta Edição 

06 - Expediente  

POLO PARANAPANEMA 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema


 

 

 2 

 Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade - Editor Responsável: Jorge Antonio Finelli   

Ano III   Edição nº 399 

 

     www.paranapanema.sp.gov.br 

Estância  Turís t ica de Paranapanema  

Quinta-feira, 23 de julho de 2020 :17:10:35 

Institucionais 

SEMUTRAN regulamenta mão dupla em uma das faixas da avenida Chiquinho Antunes 

Devido a avenida estar passando por manutenção no leito carroçá-

vel em uma das vias, o SEMUTRAN regulamentou com sinalização 

de placas de sentido duplo de trafego, a faixa que está transitável. 

A via pública que é eixo de ligação de bairros e zona rural do mu-

nicípio, é composta por duas faixas de trânsito, separada por can-

teiro central, e devido estar passando por manutenção, uma das 

vias está impedida, o que acabou prejudicando o acesso do novo 

bairro do CDHU a outros bairros da cidade. Por conta do trânsito 

impedido em uma das faixas, os condutores de veículos estavam 

utilizando a via transitável nos dois sentidos, o que até então era 

proibido. Por consequência do trafego indevido, acabou gerando 

multas à motoristas desatentos. Para facilitar o acesso a outros 

bairros e também regulamentar o trafego de veículos evitando aci-

dentes e multas, o SEMUTRAN sinalizou a faixa transitável da 

avenida com placas de sentido duplo. É importante que o motorista 

que utilizar a via pública citada, se atente também à velocidade, 

lembrando que apesar de ser uma via expressa com leito de terra, 

existem condutores que abusam da velocidade, colocando em risco 

pedestres e ciclistas que utilizam a via.  
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Decreto 
DECRETO Nº 1846 DE 23 DE JULHO DE 2020 

“Dispõe sobre impedimento da realização de missas, cultos ou quaisquer atos religiosos no município da Estância Turística de Paranapanema/

SP”                                   

JOSÉ MARIA ALVES, Prefeito Municipal da Estância Turística de Paranapanema, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições le-

gais e em conformidade com a Legislação em vigor e; 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública, de importância internacional pela Organização Mundial de Saúde 

em 30 de janeiro de 2020; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal 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 Estadual nº 65.056, de 10 de julho de 2020 que estende a medida de quarentena de que trata o Decreto nº 

64.881, de 22 de março de 2020, de 15 até 30 de julho de 2020; 

CONSIDERANDO que ainda não é prudente autorizar o retorno das celebrações com a presença dos fiéis nas igrejas e templos religi-

osos; 

CONSIDERANDO a competência constitucional municipal para a defesa da saúde pública voltada ao interesse coletivo local e objeti-

vando a proteção de todos os cidadãos indistintamente; 

DECRETA 

Art. 1º. Fica vedada a celebração de cultos, missas e reuniões ou qualquer ato religioso em templos, salões, igrejas e assemelhados 

que promovam aglomeração, até a data de 30.07.2020. 

Art. 2º. Em caso de descumprimento das medidas previstas neste Decreto, a Secretaria da Fazenda, seus agentes de fiscalização em 

conjunto com a Vigilância Sanitária, são competentes para autuar eventuais práticas de infrações administrativas previstas no ordenamento ju-

rídico municipal inclusive suspensão, cassação do alvará de funcionamento ou interrupção de atividades. 

Art. 3º. O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema/SP, 23 de julho 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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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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