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Institucionais 

CPFL Santa Cruz volta com atendimento presencial a partir do dia 3 de agosto. 

Com o atendimento presencial suspenso desde meados de março, por decorrência da 

Pandemia do Coronavírus, a CPFL Santa Cruz, informou a Prefeitura Municipal de 

Paranapanema através da Carta 29/2020, que a partir de segunda feira, dia 3 de 

agosto estará com o serviço de atendimento presencial funcionando das 8 às 16 hs. 

Para oferecer os serviços de atendimento presencial aos seus clientes com seguran-

ça, a CPFL Santa Cruz, adotou diversas medidas de prevenção, como o atendimento 

de apenas uma pessoa por agente, uso obrigatório de máscara para funcionários e 

clientes, distanciamento social de pelo menos 2 m em caso de fila, e fora do posto de 

atendimento. Outras medidas são a disponibilização de totem com álcool em gel na 

entrada do posto e também em cima das mesas. O local de atendimento será higieni-

zado constantemente e as mesas de atendimento foram providas com proteções divi-

sórias que separa o atendente do cliente. No chão próximo e dentro do posto de aten-

dimento, existem faixas demarcadas para o distanciamento social em caso de filas, 

nos banheiros foram disponibilizados produtos de higiene e adesivos orientando a 

importância da lavagem das mãos com água e sabonete. Importante destacar que, 

durante o período de suspensão do atendimento presencial, os clientes e consumido-

res da CPFL Santa Cruz, contaram com a tecnologia para resolver assuntos relativos 

à companhia, e que estes benefícios tecnológicos continuam, como o APP “CPFL 

Energia” e o WhatsApp (19) 3795 1705. O cliente então não precisa se deslocar até 

um posto de atendimento para solucionar os problemas, basta continuar utilizando 

os serviços virtuais. 

Hospital municipal ganha dispenser de álcool gel  
Uma gentileza da ACIAPAR e seus associados, resultou na doação de um dis-

penser de álcool gel, que ficará disponível na recepção do Hospital Munici-

pal, para higienização das mãos daqueles que ali chegarem. A inciativa partiu 

da diretoria da ACIAPAR, que representada pelos funcionários Junior e Bru-

no Fernando, fizeram a entrega do dispenser no Hospital Municipal, para Fa-

biana Oliveira Chefe Geral da Divisão Hospitalar. “Em nome da diretoria e 

de todos os associados da ACIAPAR, estamos oferecendo este dispenser para 

ajudar na higienização dos usuários do hospital”. Disse Junior da ACIAPAR. 

Já a Chefe da Divisão Hospitalar agradeceu a colaboração. “A iniciativa 

veio em boa hora, já que estamos meio à Pandemia do Coronavírus e a unida-

de não tinha um dispenser. Obrigado em nome de todos os funcionários e pa-

cientes do Hospital”. Concluiu Fabiana Oliveira. A ação pode servir como 

exemplo a outros empresários e seguimentos que queiram fazer doação de 

materiais, dispenser, álcool gel entre outros para as unidades de saúde do 

município. Juntos, Prefeitura Municipal, Secretaria da Saúde, Iniciativa Pri-

vada e a População, podemos vencer esta batalha!!!  

# FIQUE EM CASA 
ESTA É A ÚNICA FORMA QUE TEMOS 
PARA PREVENIR A CONTAMINAÇÃO  

DO CORONAVÍRUS! 
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Extrato de Termo Aditivo 

CONTRATADA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE 

CONTRATO N°: 56/2017 – DISPENSA  Nº 07/2017 

OBJETO: Contratação de agente de integração de estágio visando o desenvolvimento de atividades conjuntas para a operacionalização de pro-
grama de estágios curriculares remunerados de estudantes de nível médio e superior no âmbito da Prefeitura Municipal da Estância Turística de 
Paranapanema. 

DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado por mais por mais 12 (doze) meses, a contar de 02/07/2020 e encerrando-se em 01/07/2021, na forma 
do inciso II, do artigo 57, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

DO VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato fica reajustado em 5,3699%, referente à variação do Índice IGP-M acumulado no perí-
odo, atualizando-se o valor global do contrato em R$ 120.263,31 (cento e vinte mil, duzentos sessenta e três reais, trinta e um centavos), nos 
termos da Cláusula Quinta do Instrumento original.  Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 02/07/2020.  

Na Edição da Imprensa Oficial Nº 403/2020, de quarta-feira, dia 29 de julho de 2020, nas páginas 19, 20, 

21 e 22, onde foi publicada as planilhas do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços 

Públicos de Saúde, o título da publicação foi erroneamente digitado como: “Orçamento Fiscal e da Segu-

ridade Social”, afim de esclarecimento e validade jurídica leia-se o título correto como: 

“DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ-

DE”. 

Paranapanema, 30 de julho de 2020 

Jorge Antonio Finelli 

Diretor de Comunicação 

Errata da Edição 403/2020 
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Sem Atos Oficiais nesta Edição 
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www.ipespem.com.br www.ipespem.com.br 

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. Joaquim Vieira de Medeiros1.290 

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 José Bernardo, 200 

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 Radamés Menegueti S/N 

Vias Públicas (14) 3713 9244 
vias@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 
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