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Institucionais 

Superintendente Estadual do Ministério da Saúde realiza visita técnica em Paranapanema 

 Com finalidade de levantar a realidade e necessidades da classe de artesãos do 

município, a secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, está convocando os pro-

fissionais do artesanto para um cadastramento geral. Outro objetivo do cadas-

tramento é para reorganizar o setor e elaborar projetos e ações que possam aju-

dar no fomento do setor turístico e dos profissionais. Para fazer o cadastro o 

interessado deve entrar em contato pelo fone 14 3713 1471, a partir do dia 11 

de janeiro no horário comercial, das 7:30 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 

17:00 hs de segunda a sexta feira. O agendamento só poderá ser feito via fone 

para evitar deslocamento de pessoas até a secretaria de Turismo, atendendo um 

protocolo do Ministério da Saúde, por conta da Pandemia do Coronavírus. Pa-

ra você que é artesão, não deixe de fazer seu cadastro, está é uma oportunidade 

de participar de ações e futuros eventos que possam acontecer no município e 

região. 

Secretaria de Turismo convoca artesãos para cadastramento 

Recepcionado pelo Prefeito Rodolfo Fanganiello e o secretário da Saúde Jerô-

nimo Simão, o Superintendente Estadual do Ministério da Saúde Luis Carlos 

Paludeto, realizou visita técnica na saúde de Paranapanema, afim de colaborar 

em ações para beneficiar o setor, que hoje passa por grandes dificuldades, em 

especial com a Pandemia. Na oportunidade da visita, diversos assuntos relati-

vos à saúde local foram discutidos, em especial ações para combater o avanço 

da Pandemia do COVID-19. O Prefeito Rodolfo Fanganiello, entregou ao su-

perintendente o Ofício 005/2021, reiterando o pedido do secretário da saúde, 

para aquisição de 5 respiradores para suprir as necessidades do Hospital Muni-

cipal, que hoje tem apenas 3 aparelhos. Rodolfo agradeceu a visita e o empe-

nho do superintendente, “ A visita do superintendente foi bastante produtiva, 

estamos confiantes e aguardando por boas novas para o setor de saúde”. Finali-

zou Rodolfo.  

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Decreto  
DECRETO Nº.  1901 DE 08 DE JANEIRO DE 2021 

“Dispõe sobre adoção, no âmbito da Administração Pública 

direta e indireta, de medidas temporárias e emergenciais de 

prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

bem como sobre recomendações no setor privado munici-

pal.” 

                                   

RODOLFO HESSEL FANGANIELLO, Prefeito Municipal 

da Estância Turística de Paranapanema, Estado de São 

Paulo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade 

com a Legislação em vigor e; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 64.862/2019 exa-

rado pelo Governador do Estado João Doria, que dispõe so-

bre adoção, no âmbito da Administração Pública direta e in-

direta, de medidas temporárias e emergenciais de preven-

ção de contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), bem 

como sobre recomendações no setor privado estadual; 

CONSIDERANDO que todas as Secretarias Municipais 

da Estância Turística de Paranapanema/SP necessitam ado-

tar medidas preventivas para não aglomeração de pessoas a 

fim de não difundir o COVID – 19 e outras medidas que se 

fizerem cabíveis; 

CONSIDERANDO o novo Decreto Estadual 65437/2020 

exarado pelo Governador do Estado João Doria, que esten-

de a medida de quarentena em todo o Estado de São Paulo; 

CONSIDERANDO o crescente número de casos confir-

mados e óbitos no Município; 

CONSIDERANDO as recomendações da Secretaria Muni-

cipal de Saúde da Estância Turística de Paranapanema/SP. 

DECRETA 

Art. 1º. Para o enfrentamento da emergência de saúde 

pública são adotadas, de imediato, sem prejuízo de outras 

que vierem a ser propostas, as seguintes medidas pelo perí-

odo de 10(dez) dias: 

I- suspensão das atividades dos Projetos de todas as secre-

tarias para evitar aglomerações; 

II- suspensão do atendimento e atividades presenciais do 

Centro de Referência de Assistência Social; 

III- suspensão imediata de todos os eventos públicos, cultu-

rais e esportivos;  

IV- suspensão da realização de demais eventos de aglome-

ração de pessoas, sejam públicos ou privados; 

V- suspensão dos Serviços de Saúde considerados Não Es-

senciais.  

Art. 2º- Seguem demais recomendações para prevenção do 

COVID-19: 

a) evite sair de casa; 

b) isolamento domiciliar voluntário por 14 dias para pes-

soas que retornarem de viagens, mesmo que não apresen-

tem sintomas; 

c) Se você possui uma doença crônica ou é idoso, evite 

grandes aglomerações; 

d) As medidas de higiene precisam ser redobradas. Lave 

as mãos com regularidade, passe álcool em gel, evite aper-

tos de mãos e abraços, etc.. 

e) As medidas são de âmbito preventivo, pensando ex-

clusivamente no bem-estar da população, dos alunos, pro-

fessores, equipes técnicas de todas as unidades escolares, 

onde todos devem se cuidar e cuidar do próximo e deseja-

mos que, o mais breve possível, as rotinas normais de todos 

possam voltar normalmente. 

f) Bares e restaurantes deverão funcionar com número 

limitado de pessoas, sendo permitido somente 04 pessoas 

por mesa, com distância de no mínimo 01 metro entre uma 

mesa e outra, devendo todos permanecer de máscara, sen-

do retirada somente no momento em que for se alimentar; 

g) Demais comércios devem limitar o número de pesso-

as dentro do estabelecimento, sendo obrigatório o uso de 

máscara durante todo o tempo de permanência, bem como o 

uso de álcool em gel ao entrar. 

Art. 5º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Parana-

panema/SP, 08 de janeiro de 2021. 

 

RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 

PREFEITO MUNICIPAL 

Registrado e Publicado no Paço Municipal da Prefeitura da 

Estância Turística de Paranapanema, na data supra. 

GABRIELE FELICIANO DE OLIVEIRA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO E NEGÓCIOS 

JURÍDICOS 
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Extrato de Termo Aditivo  

CONTRATADO: RGM CONTRUÇÕES E COMÉRCIO – LTDA. 

CONTRATO Nº 45/2020 - TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de 6.473,94 m² de reassentamento de pavimentação em lajota com rejunte, em vias do município. 

Da prorrogação do prazo de execução: Fica prorrogado por mais por mais 02 (dois) meses, na forma da Lei Federal n.º 8.666/93. 

Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 04/12/2020. 

CONTRATADO: ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 

ATA DE REGISTRO Nº 09/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2020 

DATA DA ASSINATURA: 16/12/2020 - DATA DA VIGÊNCIA: 15/12/2021 

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de suplementos alimentares. 

VALOR GLOBAL: R$ 15.732,00 (quinze mil setecentos e trinta e dois reais). 

Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 16/12/2020. 

 

CONTRATADO: DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI 

ATA DE REGISTRO Nº 10/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2020 

DATA DA ASSINATURA: 16/12/2020 - DATA DA VIGÊNCIA: 15/12/2021 

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de suplementos alimentares. 

VALOR GLOBAL: R$ 5.477,66 (cinco mil quatrocentos e setenta e sete reais, sessenta e seis centavos). 

Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 16/12/2020. 

 

CONTRATADO: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA  

ATA DE REGISTRO Nº 11/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2020 

DATA DA ASSINATURA: 16/12/2020 - DATA DA VIGÊNCIA: 15/12/2021 

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de suplementos alimentares. 

VALOR GLOBAL: R$ 16.405,00 (dezesseis mil quatrocentos e cinco reais). 

Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 16/12/2020. 

 

CONTRATADO: RICARDO RUBIO EPP 

ATA DE REGISTRO Nº 12/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2020 

DATA DA ASSINATURA: 16/12/2020 - DATA DA VIGÊNCIA: 15/12/2020 

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de suplementos alimentares. 

VALOR GLOBAL: R$ 22.410,00 (vinte e dois mil quatrocentos e dez reais). 

Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 16/12/2020. 

Extrato de Atas de Registro  

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Sem Atos Oficiais neste 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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