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Institucionais 

Vacinação contra Sarampo, Caxumba e Rubéola é neste sábado dia 1º em Paranapanema. 

A Secretaria da Saúde estará realizando a vacinação contra o Sa-

rampo, Caxumba e Rubéola, neste sábado dia 01 de agosto das 9 

hs às 16 hs, na Praça da Matriz, em Paranapanema. A vacinação 

contra o Sarampo, Caxumba e Rubéola, serão para pessoas com 

faixa etária entre 30 e 49 anos. Haverá ainda a vacinação contra a 

Influenza, para aqueles que ainda não foram imunizados, e tam-

bém medidas de combate à COVID-19. Importante que levem as 

carteiras vacinais, inclusive das crianças, oportunidade em que as 

equipes estarão verificando e atualizando as vacinas que por ven-

tura estejam faltando. Esta é a 2ª fase de vacinação contra o Sa-

rampo, que acontece à nível nacional. Para Campos de Holambra, 

a secretaria programou o sábado dia 8 de agosto, na Praça das 

Nações Unidas, das 9 hs às 16 hs. Importante que as pessoas cola-

borem com os profissionais de saúde, no que diz respeito às pre-

venções, ou seja, usar mascará, ajudar na organização mantendo-

se o distanciamento social em caso de filas, comparecer somente 

as pessoas que necessitarem da vacina. Ao retornar para casa, 

atenção com as orientações de higiene. Retire suas roupas e colo-

que para lavar, higienize os calçados antes de entrar em casa, lave 

as mãos com água e sabão ou use álcool gel e coloque as másca-

ras para lavar. Juntos, Prefeitura Municipal, Secretaria da Saúde e 

População, podemos vencer esta batalha!!! 

COMUNICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL 

A Prefeitura Municipal de Paranapanema, informa que o setor de Engenharia esta-

rá com o atendimento presencial suspenso, nesta segunda e terça feira, dias 3 e 4 de 

agosto. A suspensão do atendimento é por motivos de serviços burocráticos internos. 

O atendimento do setor, voltará à sua normalidade a partir de quarta-feira dia 5 de 

agosto no horário de expediente da Prefeitura. 

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

DECRETO Nº 1848 DE 31 DE JULHO DE 2020 

“Prorroga o prazo da quarentena no âmbito Municipal até a data de 10 de agosto de 2020 e dá outras providências. ” 

 

JOSÉ MARIA ALVES, Prefeito do Município da Estância Turística de Paranapanema, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 

legais; e 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública, de importância 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 recu-

peração, 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 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 Pa-

ranapanema; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1810/ 2020 “Declara estado de calamidade pública no Município da Estância Turística de Parana-

panema/SP para enfrentamento da pandemia decorrente da COVID 19.” 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 65.088, de 24/7/2020 que estende a medida de quarentena de que trata o decreto nº 64.881, de 

22 de março de 2020, até 10 de agosto de 2020; 

CONSIDERANDO o Decreto municipal nº 1841 de 14 de julho de 2020 que prorroga o prazo da quarentena no âmbito Municipal até a 

data de 30 de julho de 2020 e dá outras providências; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Observado o disposto neste Decreto, fica estendido o prazo de quarentena no Município da Estância Turística de Paranapanema/SP, 

até a data de 10 de agosto de 2020. 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.  

 

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema/SP, 31 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 

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

DECRETO Nº 1849 DE 31 DE JULHO 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 10 de agosto de 2020 o Decreto nº 1823 de 14 de maio de 2020 que autoriza a abertura com res-

trições de academias e dá outras providências. 

 

Art. 2º O presente Decreto entrará na data de sua publicação, podendo ser alterado de acordo com novas orientações da Secretaria 

Municipal 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, 31 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 

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

DECRETO Nº 1850, DE 31 DE JULHO DE 2020. 

Disciplina os procedimentos para restabelecer a atividade dos templos 

religiosos e cultos de qualquer gênero no território do Município da Es-

tância Turística de Paranapanema/SP e dá outras providências. 

JOSÉ MARIA ALVES, Prefeito do Município da Estância Turística 

de Paranapanema, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 

legais; e 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública, 

de importância internacional pela Organização Mundial de Saúde em 

30 de janeiro de 2020; 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Esta-

do, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à re-

dução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recupe-

ração, 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 decorrência da infeção humana pelo novo Coronavírus 

(2019-nCov)"; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n° 13 .979 de 06 de fe-

vereiro de 2.020, que "dispõe sobre as medidas para enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decor-

rente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019"; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1806/2020 que estabele-

ce situação de Emergência no Município da Estância Turística de Pa-

ranapanema; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1810/ 2020 “Declara esta-

do de calamidade pública no Município da Estância Turística de Para-

napanema/SP para enfrentamento da pandemia decorrente da COVID 

19.” 

CONSIDERANDO que decorridos mais de 130 (setenta) dias da 

adoção de medidas de quarentena no âmbito municipal, as ações es-

tratégicas do Município, com a colaboração do Comitê de Contingên-

cia para Coronavírus (COVID-19) da Estância Turística de Paranapa-

nema/SP, têm se mostrado eficientes para impedir e ou retardar a dis-

seminação do Covid-19 na Estância Turística de Paranapanema/SP; 

CONSIDERANDO a necessidade de ajustar as ações de preven-

ção ao Coronavírus (COVID-19) com a retomada da atividade religiosa 

no âmbito municipal, a fim de diminuir o impacto social gerado pelas 

medidas de contenção a propagação e contagio do vírus; 

CONSIDERANDO os planos já apresentados por diversas igrejas 

e templos religiosos do município;  

DECRETA: 

Art. 1º Os templos e cultos religiosos em geral poderão restabele-

cer suas atividades a partir de 02 de agosto de 2020, desde que os 

responsáveis comprovem e adotem as medidas de higiene e seguran-

ça sanitárias abaixo descritas: 

I - Limitação no número de fiéis durante cada celebração  com a 

capacidade máxima de 10% (dez por cento) da capacidade do local, 

respeitando pelo menos a distância de 1,5m entre os fieis; 

II - Duração de no máximo 60 (sessenta) minutos em cada culto, 

com intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre cada um deles, para total 

desinfecção do local entre um culto e outro; 

III - Realização dos cultos somente nos horários entre as 07:00 horas 

as 22:00 horas, devendo ser este último horário o de limite para seu 

encerramento, ressalvado o atendimento individual dos respectivos 

responsáveis, tais como Sacerdotes, Pastores, Bispos e demais orien-

tadores dos respectivos templos; 

IV - Disponibilização aos fiéis de álcool em gel, ou outros produ-

tos desinfetantes com poderes semelhantes ou superiores, na entrada 

do estabelecimento e com entrega para o uso obrigatório do fiel, bem 

como a ordem de uso obrigatório de máscaras; 

V - Recomendação da não participação de fiéis com 60 (sessenta) 

anos ou mais, ressalvado o atendimento individual pelos respectivos 

responsáveis, tais como Sacerdotes, Pastores, Bispos e demais orien-

tadores dos respectivos templos, observadas as medidas sanitárias 

largamente preconizadas; 

VI - Comprovação e atendimento das obrigações legais e a apre-

sentação do Alvará de Funcionamento emitido pela Secretaria Munici-

pal da Fazenda, devidamente atualizado, devendo o mesmo estar em 

local visível e de fácil acesso à fiscalização, conforme artigo 196 do 

Código Tributário Municipal. 

Art. 2º Os templos e cultos religiosos permanecerão com as suas 

atividades não iniciadas até que atendam e comprovem perante o Mu-

nicípio, com a expressa indicação do seu responsável, às determina-

ções previstas no artigo anterior, estando sujeitas a penalidades pre-

vistas no código sanitário do Município, bem como às normas de pe-

nalidades de que trata o artigo 197, do Código Tributário Municipal. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e 

vigorará durante o período em que for mantido o Estado de Calamida-

de Pública, podendo ser alterado de acordo com novas orientações da 

Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância Sanitária e Vigilância Epide-

miológica da Estância Turística de Paranapanema. 

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema/SP, 31 

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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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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