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Institucionais 

Secretaria de obras informa interdição da rua Elizario Pereira de Melo 

A medida se faz necessário para que as obras de construção de canaletão para 

escoamento das águas pluviais sejam realizadas. A interdição será do dia 

17/11 até o dia 24/11, período necessário para secagem do concreto. Outro tre-

cho da via pública que também será construído canaletão é a rua Capitão Pinto 

de Melo esquina com a rua Elizário Pereira de Melo, a qual estará interditada 

pelo mesmo período. A TCL, empresa vencedora da licitação para conclusão 

da pavimentação em asfalto da rua Manoel Domingues Leite (entrada da cida-

de), e rua Elizário Pereira de Melo, é que está responsável pelas obras. Outra 

benfeitoria para as vias em obras é a sinalização horizontal, vertical e identifi-

cação das ruas, que estão acontecendo graças à competência do secretário de 

obras André Leite que quando arquitetou o projeto de pavimentação, incluiu a 

sinalização. “Pedimos desculpas à população pelo transtorno com a interdição 

das vias acima citadas, mas é preciso para que o serviço seja concluído com 

êxito” Comentou o secretário. Os usuários das vias interditadas devem buscar 

alternativas de ruas próximas para acessarem seus destinos.  Aos motoristas de 

caminhão e ônibus sugerimos que utilizem a entrada da Praça da Bandeira na 

Vila Leme, para acessar a cidade, evitando assim o tráfego de veículos pesa-

dos pelo centro da cidade. 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Decreto  
DECRETO Nº 1886 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020 

“Prorroga o prazo da quarentena no âmbito Municipal até a data de 16 de dezembro 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 ja-

neiro 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 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 de-

corrência da infeção humana pelo novo Coronavírus (2019-nCov)"; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n° 13 .979 de 06 de fevereiro de 2.020, que "dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergên-

cia 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 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 65.295, de 16 de novembro de 2020 que estende a  medida de  quarentena  de  que  trata  o  Decreto nº 

64.881, de 22 de março de 2020 até a data de 16 de dezembro de 2020; 

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 

16 de dezembro 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, 17 de novembro de 2020. 

 

JOSÉ MARIA ALVES 

PREFEITO MUNICIPAL 

Registrado e Publicado no Paço Municipal da Prefeitura da Estância Turística de Paranapanema/SP, na data supra. 

IGOR PLENS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E NEGÓCIOS JURÍDICOS 

A Prefeitura Municipal de Paranapanema/SP torna público para conhecimento dos interessados, que encontra se aberta a licitação na modalidade Pregão 
Presencial Nº 33/2020 cujo objeto é o Registro de Preços para eventual aquisição de produtos de materiais para limpeza, artigos de higiene e des-
cartáveis para atender a demanda do Hospital Municipal e das demais Unidades Básicas de Saúde do Município, de acordo com o Anexo I - Termo de Refe-
rência do edital. Os envelopes de nº 01(Proposta) e nº 02 (Habilitação) deverão ser protocolados até as 09h00min do dia 03 de dezembro  de 2020. A ses-
são pública se dará a seguir, no mesmo dia e horário. O edital encontra-se a disposição no endereço acima em horário de expediente, até as 24 horas que 
antecedem a data do recebimento dos envelopes ou site www.paranapanema.sp.gov.br. Maiores informações na Divisão de Licitações, fone (014) 3713-
9200 ou silas.licitacao@paranapanema.sp.gov.br. Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 17/11/2020. 

 

A Prefeitura Municipal de Paranapanema/SP torna público para conhecimento dos interessados, que encontra se aberta a licitação na modalidade Pregão 
Presencial Nº 34/2020 cujo objeto é a aquisição de materiais para manutenção do aparelho de raio X do Hospital Municipal Leonardus van Me-
lis,de acordo com o Anexo I - Termo de Referência do edital. Os envelopes de nº 01(Proposta) e nº 02 (Habilitação) deverão ser protocolados até as 
09h00min do dia 07 de dezembro de 2020. A sessão pública se dará a seguir, no mesmo dia e horário. O edital encontra-se a disposição no endereço acima 
em horário de expediente, até as 24 horas que antecedem a data do recebimento dos envelopes ou site www.paranapanema.sp.gov.br. Maiores informa-
ções no setor de Licitações, fone (014) 3713-9200 ou danila.compras@paranapanema.sp.gov.br. Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 

Aviso de Licitação  

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.paranapanema.sp.gov.br
mailto:silas.licitacao@paranapanema.sp.gov.br
http://www.paranapanema.sp.gov.br
mailto:danila.compras@paranapanema.sp.gov.br
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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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