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Institucionais 

Programa “População Participativa” é instituído pela Prefeitura. 

“Foi uma promessa de campanha e está no nosso Plano de Trabalho, que 

entregamos para toda população no período eleitoral, e hoje, estamos insti-

tuindo o programa através da Lei 1.319/2021” 

Com esta frase o Prefeito Rodolfo Fanganiello dirigiu-se aos internautas que 

acompanhavam a Live de sexta-feira, dia 22, quando o Chefe do Executivo 

explanou sobre diversos assuntos. 

Na oportunidade, os empresários Fernando Henrique da Holanseg, e Oton 

da HP, assinaram o termo de compromisso para realização de manutenção, 

que já está acontecendo no canteiro central da av. das Posses. 

“Ficamos orgulhosos em saber que podemos ajudar esta administração que 

promete mudar o rumo do município. A parceria da população e empresários 

é importante e os benefícios são para todos”. Comentaram os empresários 

Fernando e Oton. 

Na avenida das Posses, principal eixo de ligação do Distrito, existe um can-

teiro central que estava sendo tomado pelo mato e pela terra acumulada, in-

clusive escondendo as guias colocando em risco motoristas e pedestres. 

As empresas que estão engajadas nesta recuperação do canteiro, estão reali-

zando o serviço de roçada, carpinagem, retirada da terra acumulada às mar-

gens das guias central e varrição dos trechos em manutenção. 

“Já é possível ver a diferença entre os trechos recuperados e aqueles que 

ainda estão para receber a manutenção. Obrigado companheiros, amigos e 

cidadãos pela colaboração”. Disse o Vice-Prefeito Bodinho. 

Rodolfo, que também passou pelo local e viu a diferença, agradeceu: 

“Nossa... é satisfatório ver a população animada, engajada, unida por uma 

Paranapanema bem melhor. Agradecer a cada um é muito pouco, mas é a 

forma mais adequada e sincera que disponho no momento, então, muito obri-

gado mesmo, a todos os envolvidos”. Finalizou o Prefeito Rodolfo. 

O exemplo dos empresários é digno de ser seguido por outros que desejam 
ajudar, colaborar com a administração pública. Para aqueles que quer fazer 
parte desta união fraternal e comunitária, a Lei 1.319/2021 está disponível 
no site da municipalidade www.paranapanema.sp.gov.br ou na imprensa ofi-
cial do município, edição 516/2021 desta segunda feira dia 25. 
Participam desta ação no canteiro central da avenida das Posses: Holanseg 

Segurança Eletrônica Patrimonial, M.A Engenharia Solar, Aska Assessoria 

Contabil, Holambra Agrícola, ASPPIP, Cedros Empreendimentos, Imobiliá-

ria Araújo, Clinica Cliniclean, Açougue Central, Drogaria Popular, HT Cen-

ter, Marcio van Melis, Casa e Closet, Senati Advocacia, Distribuidora de Be-

bidas Coxinha, Construmax Materiais para Construção, Odontologia Marcos 

Garcia, ACIAPAR Campos de Holambra, Farmácia e Drogaria Santa Rita de 

Cássia, Comercial Agrícola HP, Speed Motos, Sandra Maria Martins, Renan 

Nogueira, Paloma Brésio, Télice Fogaça Brésio e Danielle Faria. 
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Lei Ordinária 1.318/2021 

LEI Nº 1.318/2021 
“Regula no âmbito municipal a aplicação do artigo 55, inciso VI e artigo 
56, inciso II da Lei Federal 8.666/93, obrigando a utilização do seguro-
garantia de execução de contratos públicos de obras e de fornecimento 
de bens ou de serviços, denominando essa modalidade e aplicação da 
Lei, como Seguro Anti Corrupção – SAC; e dá outras providências.” 

 RODOLFO HESSEL FANGANIELLO, Prefeito Municipal da Estância 
Turística de Paranapanema, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e pro-
mulga a seguinte lei:  

CAPÍTULO I 

DO SEGURO DE GARANTIA 

Art. 1º. É obrigatória a contratação de seguro-garantia 
de execução de contrato pelo tomador em favor do Poder Público, em 
todos os contratos públicos de obras e de fornecimento de bens ou de 
serviços cujo valor seja igual ou superior ao limite mínimo previsto nas 
modalidades de tomada de preço e concorrência, conforme fixado no 
artigo 23, inciso I, alíneas “b” e c”, e inciso II alíneas “b” e “c” da Lei Fe-
deral 8.666 de 21 de Junho de 1993 (Lei das Licitações). 

§1º. O contrato de seguro-garantia é de direito privado, 
sem prejuízo de se sujeitar a determinados pressupostos do regime 
jurídico de direito público, e terá suas diretrizes estabelecidas pela SU-
SEP; 

§2º. Aplica-se subsidiariamente a esta Lei o Código Civil e 
o Decreto-Lei 73 de 1966. 

§3º. Subordinam-se ao regime desta Lei todos os órgãos 
da Administração Pública municipal direta e indireta, inclusive os fundos 
especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, 
as sociedades de economia mista e demais entidades controladas dire-
ta ou indiretamente pelo Município, bem como órgãos do Poder Legisla-
tivo municipal quando pretenderem realizar as contratações ligadas à 
sua estrutura. 

Art. 2º. Para os fins desta Lei, definem-se: 

I – Seguro-Garantia: contrato de seguro firmado entre a so-
ciedade seguradora e o tomador, em benefício de órgão ou entidade da 
Administração Pública, visando garantir o fiel cumprimento das obriga-
ções assumidas pelo tomador perante o segurado no contrato principal; 

II – Tomador: pessoa física ou jurídica de direito privado 
devedora das obrigações assumidas perante o segurado no contrato 
principal; 

III – Segurado: órgão ou entidade da Administração Pública 
ou o poder concedente com o qual o tomador celebrou o contrato prin-
cipal;  

IV – Apólice: documento assinado e emitido pela segurado-
ra que representa o contrato de seguro garantia celebrado com o toma-
dor;  

V – Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre segura-
do e tomador em que haja um acordo de vontades para a formação de 
vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a deno-
minação utilizada;  

VI – Endosso: documento assinado pela seguradora no qual 
ela aceita formalmente as alterações propostas pelo tomador e pelo 
segurado ao contrato principal;  

VII - Prêmio: importância devida à seguradora pelo tomador, 
em cumprimento do contrato de seguro garantia; 

VIII – Sinistro: inadimplemento de obrigação do tomador 
coberta pelo seguro garantia; 

IX – Indenização: pagamento devido ao segurado pela se-
guradora, resultante do inadimplemento das obrigações cobertas pelo 
seguro garantia; e 

X – Valor da Garantia: valor máximo nominal garantido pela 
apólice de seguro garantia, o qual corresponde ao valor total da obra ou 
do fornecimento de bem ou serviço, conforme estabelecido no contrato 
principal, devidamente corrigido pelo índice de atualização do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, ou qualquer outro índice que venha 
substituí-lo; 

XI - Projeto Executivo: conjunto dos elementos necessários 
e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas 
pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

Art. 3º. Nas disposições de direito público previstas 
nesta lei, aplicam-se, além dos artigos expressamente mencionados, 
no que couber, as disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 
e da Lei n.º 12.462, de 4 de agosto de 2011, pertinentes ao âmbito mu-
nicipal. 

Art. 4º. No contrato de seguro garantia, a seguradora 
poderá exigir do tomador contragarantias reais, sujeitas ao seu exclusi-
vo crivo de avaliação e aceitação, equivalentes à importância segurada 
pela respectiva apólice.  

Art. 5º.  A contragarantia poderá estar prevista na pró-
pria apólice de seguro-garantia ou ser objeto de contrato específico, 
cujo objeto seja indenização ou reembolso dos valores eventualmente 
pagos pela seguradora por sinistro em apólice de seguro garantia con-
tratada pelo tomador.  

Parágrafo Único. A contragarantia constitui contrato de 
indenização em favor da seguradora, com cláusula de solidariedade 
que rege as relações entre, de um lado, a sociedade seguradora e, de 
outro, o tomador e as sociedades integrantes de seu grupo econômico.  

Art. 6º. É vedada a utilização de mais de um seguro ga-
rantia de mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no ca-
so de apólices complementares que prevejam exatamente os mesmos 
direitos e obrigações para as partes.  

Art. 7º. Estão sujeitos às disposições desta Lei os regu-
lamentos próprios, devidamente publicados pelas sociedades de eco-
nomia mista, empresas e fundações públicas, e demais entidades con-
troladas direta ou indiretamente pelo Município. 

Art. 8º.  É vedada a prestação de seguro garantia caso 
exista vínculo societário direto ou indireto entre o tomador e a segura-
dora, permite-se, todavia: 

I – Que a seguradora integre grupo formador de consórcio, 
a fim de participar em licitação e cumprir os requisitos do edital, se este 
exigir que o consórcio tenha a participação de uma seguradora;  

II – Que a seguradora seja controlada, total ou parcialmen-
te, por qualquer banco público ou privado, mesmo que tal banco partici-
pe direta ou indiretamente das atividades do tomador e desde que o 
serviço de seguro seja oferecido apenas pela subsidiária ou sociedade 
controlada. 

Parágrafo único. No caso do inciso II, é vedado ao ban-
co que controla a seguradora exigir, de forma direta ou indireta, a con-
tratação da sua seguradora; veda-se também a recusa direta ou indire-
ta em contratar outra seguradora 

Art. 9º. Caso exista duas ou mais formas de garantia 
distintas que cubram o mesmo objeto do seguro, em benefício do mes-
mo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá com os demais 
garantidores pelo prejuízo comum, de forma proporcional ao risco assu-
mido.  

Art. 10. A subcontratação de partes da obra ou do for-
necimento de bens ou serviços, nos termos do art. 71 da Lei nº 8.666, 
de 1993, não altera as obrigações contraídas pelas partes na apólice 
de seguro garantia.  

Parágrafo Único. Ao tomador é vedado arguir exceção 
de inadimplemento por subcontratadas, ainda que disposição neste 
sentido conste do próprio contrato a ser executado.  

Art. 11. Observadas as regras constantes das Leis nº 
8.666 de 21 de junho de 1993 e nº 12.462 de 04 de agosto de 2011 
acerca dos anteprojetos e projetos, a apresentação de projeto executi-
vo completo passa a ser requisito obrigatório à emissão de apólice de 
seguro garantia de execução de obras submetidos à presente Lei.  

Art. 12. A apólice de seguro garantia, fará parte dos re-
quisitos essenciais para habilitação, e será apresentada pelo toma-
dor:  

I – Nos contratos submetidos à Lei nº 8.666, 21 de ju-
nho de 1993: 

Continua nas fls 04... 
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a) na habilitação, quando a exigência de garantia cons-
tituir previsão editalícia;  

b) no momento de celebração do contrato principal, co-
mo condição à sua celebração, em todos os demais casos; 

II – Nos contratos regidos por outras leis, no momento da 
habilitação, mesmo que ela se dê posteriormente ao procedimento con-
correncial. 

Art. 13. Após a apresentação do projeto executivo, a 
seguradora disporá de 30 (trinta) dias corridos para analisá-lo, direta-
mente ou por intermédio de terceiro contratado, podendo apresentar 
sugestões de alteração ao responsável pelo projeto ou contestá-lo, de-
vendo, neste caso, apresentar, às suas expensas, parecer ou laudo 
técnico apto a justificar os defeitos do projeto executivo apresentado.  

Parágrafo Único.  Sendo o projeto executivo elaborado 
pelo tomador, a Administração Pública disporá também de 30 (trinta) 
dias corridos para sugerir alterações ou contestar tecnicamente o proje-
to, a contar de sua apresentação pelo tomador.  

Art. 14. O responsável pelo projeto executivo disporá de 
15 (quinze) dias corridos, a contar da notificação prevista no artigo an-
terior, para apresentar à seguradora e/ou à Administração Pública o 
projeto executivo readequado ou os fundamentos para a manutenção 
do mesmo em seus termos originais.  

Art. 15. A seguradora poderá negar-se a emitir a apólice 
de seguro-garantia, desde que justifique tecnicamente a incipiência ou 
a inadequação de anteprojeto, apresentado por segurado ou tomador, 
a depender do regime de execução legal a que o contrato estiver sub-
metido. 

Art. 16. A apresentação do projeto executivo – não con-
testado pela autoridade pública competente ou pela seguradora no pra-
zo previsto nesta Lei – em conjunto com a correspondente apólice de 
seguro garantia, autoriza o início da execução do contrato principal.  

Art. 17. Admite-se o fracionamento do projeto executivo em 
frentes de execução, sem prejuízo à emissão da apólice de seguro ga-
rantia, desde que cada frente executiva apresentada seja previamente 
aprovada pela seguradora antes do início da execução do contrato prin-
cipal.  

CAPÍTULO II 

DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO PRINCIPAL 

Art. 18. Dependerá de anuência da seguradora sua vin-
culação às alterações do contrato principal propostas pelo tomador e 
pelo segurado, após a emissão da apólice de seguro garantia corres-
pondente, que modifiquem substancialmente as condições considera-
das essenciais pelas partes no momento da celebração do contrato de 
seguro garantia.  

§1º. A seguradora terá 30 (trinta) dias para manifestar 
sua anuência ou discordância, a contar da notificação das alterações 
propostas pelo tomador e pelo segurado. A ausência de manifestação 
da seguradora no prazo legal implicará em sua anuência às alterações 
propostas.  

§2º. A negativa de anuência pela seguradora será acom-
panhada da apresentação de parecer técnico, elaborado por seu corpo 
técnico ou por terceiro por ela contratado, que justifique tecnicamente a 
decisão da seguradora de rescindir o contrato de seguro garantia.  

§3º. A negativa de anuência, motivada tecnicamente pe-
la seguradora, implica na rescisão do contrato de seguro garantia e 
suspende imediatamente a execução do contrato principal. 

§4º.  Será facultado ao tomador apresentar ao segurado 
nova seguradora que assuma todas as responsabilidades relacionadas 
ao objeto do contrato de seguro garantia original e às alterações pro-
postas, no prazo de 30 (trinta) dias corridos após a rescisão da apólice 
de seguro garantia.  

Art. 19. Na hipótese de a alteração contratual posterior 
à emissão da apólice de seguro garantia, devidamente anuída pela se-
guradora, ensejar necessária modificação do valor do contrato principal, 
o valor da garantia será modificado mediante solicitação à seguradora 
de emissão de endosso de cobrança ou de restituição de prêmio, cor-
respondente à alteração do valor da apólice e, se for o caso, de sua 
vigência.  

CAPÍTULO III 

DO PODER DE FISCALIZAÇÃO DA SEGURADORA 

Art. 20. Terceira interessada na regular execução do 
contrato objeto do seguro garantia, a seguradora fica autorizada a fisca-
lizar livremente a execução do contrato principal e a atestar a conformi-
dade dos serviços e dos materiais empregados, bem como o cumpri-
mento dos prazos pactuados. 

Parágrafo único. O poder de fiscalização da seguradora 
não afasta o controle realizado pela administração pública, seus res-
pectivos órgãos, comissões, conselhos ou divisões, sendo eles exerci-
dos de modo solidário. 

Art. 21. A execução do contrato será acompanhada e 
fiscalizada por representante da seguradora especialmente designado, 
sendo permitida a contratação de terceiro para assisti-lo e subsidiá-lo 
com informações pertinentes a essa atribuição. 

§1º. O representante da seguradora anotará em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
determinando, se for o caso, o que for necessário à regularização das 
faltas ou defeitos observados. 

§2º. Em caso de obras, todos os relatórios realizados 
pela seguradora, deverão ser enviados no prazo máximo de 10 (dez) 
dias após a respectiva vistoria ou análise; a Comissão de Obras e Ad-
ministração Pública da Câmara Municipal, bem como a Secretaria Mu-
nicipal Obras e Infraestrutura, e se existente, Comissão ou Conselho 
fiscalizador, para a devida ciência das autoridades constituídas. 

Art. 22. O tomador deve colaborar com a seguradora 
durante toda a execução do contrato, devendo fornecer todas as infor-
mações e documentos relacionados à execução da obra, inclusive no-
tas fiscais, orçamentos e comprovantes de pagamento. 

Art. 23. A seguradora tem poder e competência para:   

I – fiscalizar livremente os canteiros de obras, locais de 
prestação dos serviços, vistoriar máquinas e equipamentos, dirigir-se a 
chefes, diretores e ou gerentes responsáveis pela prestação e execu-
ção dos serviços, estendendo-se esse direito as subcontratações con-
cernentes à execução do contrato principal objeto da apólice;  

II – realizar auditoria técnica e contábil e; 

III – requerer esclarecimentos por parte do responsável téc-
nico pela obra ou fornecimento.  

§1º.  O representante da seguradora ou terceiro por ela 
designado deverá informar a intenção de visitar o canteiro de obras ou 
local da prestação dos serviços com pelo menos 24 (vinte e quatro) ho-
ras de antecedência, devendo o tomador assegurar-lhe o acesso a to-
dos os locais utilizados para a execução do contrato principal. 

§2º.  A seguradora responde objetivamente por qual-
quer conduta de seus prepostos (mesmo que terceirizados) que impli-
quem na divulgação de informação sigilosa ou que, por qualquer motivo 
ilícito, atrasem a obra ou o serviço. 

§3º. As visitas em canteiro de obras deverão ser realiza-
das por profissional capaz e habilitado, observando as condições de 
segurança, e se necessário, utilizando equipamentos de proteção. 

Art. 24. Nos contratos submetidos a esta Lei, apesar da 
fiscalização exercida pela seguradora, o segurado permanece obrigado 
ao acompanhamento da execução contratual por seu corpo técnico pró-
prio, nos termos da Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993.  

Parágrafo Único. Os agentes públicos ou privados que 
praticarem atos em desacordo com as disposições legais ou visando a 
frustrar os objetivos da garantia durante a execução contratual sujeitam
-se às sanções previstas nesta Lei, na Lei nº 8.666, 21 de junho de 
1993 e na Lei nº 8.429 de 2 de junho de 1992, e nos regulamentos pró-

prios, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal.  

CAPÍTULO IV 

DO SINISTRO E DA EXECUÇÃO DA APÓLICE 

Art. 25. A reclamação do sinistro na apólice de seguro 
garantia é procedimento administrativo formal e resulta do inadimple-
mento pelo tomador de obrigação coberta pela apólice, a ser analisado 
pela seguradora para fins de caracterização do 
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Parágrafo Único. A seguradora deverá deixar claro nas 
condições contratuais os procedimentos especiais não previstos em lei 
que devem ser adotados pelo segurado para a reclamação do sinistro, 
além dos critérios a serem satisfeitos para a sua caracterização.  

Art. 26. Concomitantemente à notificação extrajudicial 
ao tomador da não execução, execução parcial ou irregular do contrato 
principal, o segurado notificará a seguradora acerca da expectativa de 
sinistro.  

§1º. A notificação de expectativa de sinistro conterá, 
além da cópia da notificação enviada ao tomador, a descrição do fato 
potencialmente gerador do sinistro, a relação de cláusulas inadimplidas 
e as planilhas que indiquem o prejuízo causado ao segurado.  

§2º. Sem prejuízo da ação da seguradora, é facultado ao 
segurado direcionar questionamento sobre a possível ocorrência de 
sinistro, momento em que a seguradora, por seu corpo técnico, deverá 
analisar em até 30 (trinta) dias.  

Art. 27. O recebimento da notificação extrajudicial ao 
tomador marca o início do prazo de 30 (trinta) dias corridos para este 
apresentar defesa escrita ao segurado e à seguradora, justificando o 
atraso e/ou os defeitos na execução do contrato principal, devendo con-
ter, ainda, projeto detalhado para regularização da execução contratual.  

Parágrafo Único. Durante o prazo estabelecido no ca-
put, o segurado e a seguradora não poderão exercer qualquer ação por 
descumprimento do contrato.   

Art. 28. Caso o tomador não apresente defesa escrita no 
prazo legal, ou o segurado e a seguradora não manifestem formalmen-
te sua concordância com o projeto de regularização apresentado, no 
prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar da defesa escrita do toma-
dor, a Administração Pública imediata e obrigatoriamente emitirá comu-
nicação de sinistro à seguradora. 

§1º. Na hipótese do art. 76 da Lei nº 8.666, de 21 de ju-
nho de 1993, a rejeição pela Administração Pública, no todo ou em par-
te, de obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o 
contrato importa a automática declaração de inexecução e consequente 
execução da apólice de seguro garantia.  

§2º. Independentemente de comunicação de sinistro 
pelo segurado, a seguradora é obrigada a iniciar o processo de regula-
ção do sinistro sempre que for informada ou constatar, diretamente ou 
por intermédio de terceiro contratado, a ocorrência de inadimplemento 
por parte do tomador de obrigação coberta pela apólice.  

Art. 29. Comunicada do sinistro, a seguradora deverá, 
diretamente ou por terceiro contratado, investigar se o inadimplemento 
contratual encontra-se coberto pela apólice, as causas e razões do si-
nistro, a extensão dos danos resultantes do inadimplemento, e, em par-
ticular na hipótese de execução parcial e/ou defeituosa, o percentual 
não executado do contrato principal, a qualidade do cumprimento parci-
al do contrato, bem como os custos para a regularização e o cumpri-
mento do contrato até seu termo, em conformidade com o projeto exe-
cutivo.  

Parágrafo Único. A investigação deverá ser célere e se 
basear em evidências trazidas por documentos, pareceres e laudos téc-
nicos.  

Art. 30. Caso se verifique a caracterização do sinistro, a 
seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado contra o tomador ou 
terceiros que tenham dado causa ao sinistro, devendo indenizar o se-
gurado até o limite da garantia da apólice, adotando taxativamente uma 
das seguintes soluções:  

I – prioritariamente contratar outra pessoa jurídica para rea-
lizar o contrato principal, respeitada a ordem de classificação do pro-
cesso licitatório ou pleito concorrencial de qualquer natureza que ense-
jou a celebração deste contrato principal;  

II – na impossibilidade de aplicar o inciso “I”, excepcional-
mente, mediante aceitação expressa do Segurado e com o aval dos 
seus órgãos de controle e fiscalização, assumir ela própria, nos limites 
das obrigações assumidas pelo tomador no contrato rescindido, a exe-
cução da parcela restante do projeto com mão de obra própria ou por 
intermédio de terceiros contratados; ou 

III – facultativamente e sob sua exclusiva responsabilidade, 
financiar o próprio tomador inadimplente para complementar a obra, 
desde que dentro dos prazos contratados. 

§1º. A seguradora disporá de 30 (trinta) dias corridos, a 
partir da caracterização do sinistro, para apresentar o relatório final de 
regulação, o qual deverá conter as alterações necessárias de prazo, 
condições e preço para a conclusão da obra ou do fornecimento de 
bem ou de serviço, a serem ratificadas pelo segurado.  

§2º. O segurado disporá de 30 (trinta) dias corridos, a 
partir da entrega do relatório final de regulação do sinistro, para emitir 
sua concordância com as alterações propostas.  

§3º. Caso o segurado não aprove as alterações propos-
tas, a seguradora procederá com indenização em espécie seguindo o 
relatório final de regulação do sinistro.  

§4º. O pagamento da indenização, nos termos da apóli-
ce, ou a execução da parcela restante do contrato principal deverá inici-
ar-se no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da manifestação do 
segurado prevista no §2.º deste artigo.  

§5º. Na hipótese de execução parcial do contrato, o va-
lor devido pela seguradora a título de indenização equivalerá ao mon-
tante proporcional ao percentual do contrato ainda não executado, em 
relação ao valor global deste contrato, somado ao valor do custo adicio-
nal para a conclusão do projeto.  

§6º. Na hipótese de a seguradora optar por executar di-
retamente o contrato principal, o segurado deve colocar à sua disposi-
ção os recursos disponíveis para a continuidade e o término do projeto, 
conforme os termos da apólice.  

§7º. Na hipótese do §6.º deste artigo, o segurado obriga-
se, ainda, a pagar à seguradora o restante do valor do contrato parcial-
mente inadimplido.  

§8º. Na hipótese de outorga do restante da execução do 
contrato inadimplido a terceiro, a seguradora fica livre e desimpedida 
para utilizar o meio de seleção que julgar adequado ao regular adimple-
mento do contrato.  

CAPÍTULO V 

DO LIMITE DE COBERTURA E VIGÊNCIA 

Art. 31. O art. 56, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, fica regulado no âmbito municipal, passando a exigir do vencedor 
do procedimento licitatório apresentação de seguro garantia de execu-
ção do contrato que cubra 100% (cem por cento) do valor do contrato.  

Art. 32. O prazo de vigência da apólice será:  

I – igual ao prazo estabelecido no contrato principal a que 
esteja vinculada a apólice de seguro garantia; 

II – igual ao prazo informado na apólice, em consonância 
com o estabelecido nas condições contratuais do seguro garantia, con-
siderando a particularidade de cada modalidade, na hipótese de a apó-
lice não estar vinculada a um contrato principal.  

Parágrafo Único. A vigência da apólice acompanhará as 
modificações no prazo de execução do contrato principal ou do docu-
mento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, 
desde que tais modificações recebam a anuência da seguradora, medi-
ante a emissão do respectivo endosso.  

Art. 33. O tomador é responsável pelo pagamento do 
prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.  

Parágrafo único. O seguro garantia continuará em vigor 
mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas con-
vencionadas, podendo, neste caso, a seguradora recorrer à execução 
do contrato de contragarantia, sem prejuízo de outras formas de co-
brança. 

Art. 34. O seguro garantia extinguir-se-á na ocorrência de 
um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do pra-
zo para a ocorrência do sinistro:  

I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apó-
lice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assina-
da pelo segurado, ou devolução da apólice;  
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II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem 
e desde que isto não implique a ausência da modalidade de seguro 
prevista nesta Lei;  

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atin-
gir o limite máximo de garantia da apólice;  

IV – quando o contrato principal for extinto, nas hipóteses 
em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a 
obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou 

V – quando do término de vigência previsto na apólice, sal-
vo se estabelecido em contrário nas condições contratuais do seguro 
garantia.  

Parágrafo único. Quando a garantia da apólice recair 
sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será libe-
rada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o 
disposto no §4o do art. 56 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas neste artigo, 
pelo recebimento do objeto do contrato, nos termos do art. 73 do mes-
mo diploma. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 35. A utilização do seguro garantia nos contratos 
objeto desta Lei torna-se facultativa a partir da data de sua publicação, 
passando a ser obrigatória após 90 (noventa) dias dessa data, não se 
aplicando aos contratos vigentes à época e às licitações cujos editais 
tenham sido publicados antes do início da vigência de sua aplicação 
obrigatória. 

Art. 36. O edital das obras poderá conter cláusula arbi-
tral a fim de regular eventuais conflitos entre a seguradora e o tomador, 
bem como cláusula arbitral ou compromisso arbitral para regular even-
tuais conflitos entre a seguradora e os demais entes de direito privado. 

Parágrafo único. Faculta-se ao edital prever, antes da apli-
cação da arbitragem, a mediação, nos termos da Lei 13.140 de 26 de 
junho de 2015. 

Art. 37º As despesas com a execução desta Lei ocorre-
rão por conta de verbas próprias, suplementadas se necessário. 

 

                  Art. 38.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação  

                  Estância Turística de Paranapanema, 19 de janeiro de 2021. 

RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 

Prefeito Municipal 

 

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

 

GABRIELE FELICIANO DE OLIVEIRA 

Secretária de Negócios Jurídicos 

Lei Ordinária 1.319/2021 
LEI Nº 1.319/2021 

“Dispõe sobre a criação do Programa “População Participativa”. 

 

RODOLFO HESSEL FANGANIELLO, Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Paranapanema, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga 
a seguinte Lei:  

Art. 1º. As vias públicas como praças, jardins, canteiros e áreas verdes, 
da Estância Turística de Paranapanema/SP, poderão ser objeto de execução 
e manutenção de melhorias urbanas, ambientais e paisagísticas; aprimora-
mento de manutenção; conservação e ornamentação por pessoas físicas ou 
jurídicas. 

§1º. As entidades e empresas localizadas nas proximidades das áreas 
disponíveis terão preferência para a realização das melhorias previstas no 
caput deste artigo. 

§2º. Poderão ser formados grupos por entidades e empresas, para as 
adoções previstas nesta Lei. 

Art. 2º. O presente programa tem por objetivo:  

I – Incentivar e viabilizar ações para a conservação, execução e manutenção 
de melhorias urbanas, ambientais e paisagísticas de áreas públicas, como 
praças, jardins, canteiros e áreas verdes;  

II – Aperfeiçoar as condições de uso dos espaços públicos e entornos, com 
melhorias da iluminação, limpeza e segurança;  

III – Incentivar a instalação e a manutenção de mobiliário urbano que atenda 
as melhores práticas de preservação ambiental;  

IV – Priorizar a recuperação da paisagem urbana;  

V – Aprimorar os serviços de manutenção e zeladoria de praças e de áreas 
municipais. 

Art. 3º. Os interessados em celebrar termos de cooperação para a reali-
zação das referidas medidas deverão apresentar ao Poder Executivo requeri-
mento contendo as seguintes informações:  

I – Detalhamento das melhorias urbanas, paisagísticas, ambientais, obras e 
serviços que pretenda realizar e seus respectivos valores, devidamente ins-
truído, se for o caso, com projetos, plantas, croquis, cronogramas e outros 
documentos pertinentes;  

III – Período de vigência da cooperação; 

§1º. Tratando-se de pessoa física, o requerimento deverá ser instruído com:  

I – Cópia do documento de identidade;  

II – Cópia da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;  

III – Cópia de comprovante de residência. 

§2º. Tratando-se de pessoa jurídica, o requerimento deverá ser instruído 
com:  

I – Cópia do registro comercial, certidão simplificada expedida pela Junta Co-
mercial do Estado, ato constitutivo e alterações subsequentes ou decreto de 
autorização para funcionamento, conforme o caso;  

II – Cópia da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ. 

Art. 4º. Recebido o requerimento, caberá ao Poder Executivo avaliar a 
conveniência da proposta e verificar o cumprimento dos requisitos previstos 
nesta lei e na legislação aplicável; 

Art. 5º. No prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do 
requerimento, a Prefeitura tornará pública a proposta de cooperação, expe-
dindo comunicado contendo o nome do proponente e o objeto da coopera-
ção; 

§1º. O comunicado deverá ser publicado no Diário Oficial da Cidade e 
divulgado no Portal da Prefeitura do Município de Paranapanema na internet; 

§2º. Será aberto prazo de 30 (trinta) dias para que outros interessados 
em prestar o mesmo serviço apresentem suas propostas; 

§3º. O novo proponente terá prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresen-
tar a documentação prevista no artigo 3º; 

Art. 6º. Expirado o prazo de que trata o §2º do artigo 5º desta Lei ou, na 
hipótese de requerimento de outros interessados, transcorrido o prazo de seu 
§3º, o Poder Executivo apreciará os pedidos recebidos, consultando, se ne-
cessário, os órgãos competentes, e analisará a viabilidade das propostas, o 
preço e condições de pagamento;  

§1º. Havendo mais de um interessado no objeto, será aprovado o pedi-
do que melhor atender ao interesse público; 

§2º. Não serão admitidas propostas que resultem em restrição de aces-
so à área objeto da cooperação ou que impliquem alteração de seu uso; 

§3º. O prazo máximo para a análise pela Prefeitura será de 30 (trinta) di-
as contados do recebimento do requerimento. 
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Art. 7º. Se reconhecido o interesse público e a viabilidade da proposta 
apresentada será celebrado o termo de cooperação, que deverá ser publica-
do no Diário Oficial da Cidade em até 10 (dez) dias úteis; 

§1º. Os termos de cooperação conterão cláusula expressa sobre a res-
ponsabilidade exclusiva dos cooperantes quanto às infrações ambientais, 
trabalhistas e tributárias que eventualmente forem por eles provocadas; 

Art. 8º. O cooperante terá direito a uma placa no respectivo local com 
nome da empresa, instituição, nome pessoal ou da família, desde que em 
formato, tamanho e diretrizes previamente definidos pelo Poder Executivo; 

Art. 9º. No caso de descumprimento do termo de cooperação, o coope-
rante será notificado para regularizar a situação no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, sob pena de adoção de medidas para obrigar o cooperante a cumprir o 
termo de cooperação ou sua rescisão; 

Art. 10º. Concluído o objeto do termo de cooperação, as melhorias pas-
sarão a integrar o patrimônio público municipal, sem qualquer direito a reten-
ção ou indenização ao cooperante; 

Parágrafo único: havendo rescisão do termo de cooperação, as placas deve-
rão ser retiradas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de serem 
consideradas anúncios irregularmente instalados. Havendo rescisão unila-

teral do termo de cooperação por parte da Administração Municipal, as 
placas deverão ser retiradas no prazo máximo de 07 (sete) dias pela 
Prefeitura Municipal, assegurando o direito de contraditório ao coope-
rante da iniciativa privada (Emenda Modificativa nº 01/2021). 

Art. 11º. O Poder Executivo poderá expedir normas complementares ne-
cessárias à implementação do Programa “População Participativa”. 

Art. 12º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 

Prefeito Municipal 

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

 

GABRIELE FELICIANO DE OLIVEIRA 

Secretária de Negócios Jurídicos 

Decreto 

DECRETO Nº.  1909 DE 25 DE JANEIRO DE 2021 

“Dispõe sobre a aprovação da Instrução SME nº 001/2021 de 20 de janeiro de 2021 e da outras providências.” 

                                   

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 disposto no Decreto nº 1016/2009 que dispõe sobre Processo de Atribuição de Classes e/ou Aulas da Rede Municipal de Ensi-
no da Estância Turística de Paranapanema. 

 

DECRETA 

Art. 1º. A aprovação da Instrução SME nº 001/2021, de 20 de janeiro de 2021, expedida pela Secretaria Municipal de Educação, fazendo  parte inte-

grante deste Decreto; 

Art. 2º - Caberá a Secretaria Municipal da Educação, a modificação da presente Instrução Normativa, por meio de ato próprio. 

 

Art. 3º - Cabe a Secretaria Municipal da Educação a responsabilidade pelo cumprimento do presente Decreto; 

 

Art. 4º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Prefeitura da Estância Turística de Paranapanema/SP, 25 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. 

 

SAULO DOS SANTOS BATISTA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
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Instrução SME 

INSTRUÇÃO SME Nº. 01/2021 de 20 de janeiro de 2021. 

 

O Secretário Municipal de Educação, Sr. Saulo dos Santos Batista RG Nº 

33.796.020-3, conforme atribuições legais, nos termos do Artigo 52 da Lei 

Complementar nº. 183/2011 e Decreto nº. 1016/2009 instrui o Processo de 

Atribuição de Classes e Aulas das instituições de ensino que integram a rede 

municipal de ensino da Estância Turística de Paranapanema, para o ano leti-

vo de 2021. 

Devido a pandemia da COVID-19, a SME reserva-se ao direito de tomar me-

didas protetivas e preventivas durante o andamento do Processo de Atribui-

ção de Classes e aulas, visando à saúde e o direito coletivo de todos os en-

volvidos, seguindo orientações dos governos, municipal, estadual e federal, 

assim como, orientações da Organização mundial de Saúde. Essas medidas 

podem incluir: alterações de cronogramas, fracionamento do horário das atri-

buições. 

I. No ano letivo de 2021 serão consideradas para fins de Atribuições de 

Classes e Aulas as seguintes fases: 

1. Fase Escolar – a autoridade competente é o Diretor de Escola, e a par-

ticipação das Atribuições de Classes/Aulas, serão somente de docentes efeti-

vos com lotação na Instituição de Ensino de sua responsabilidade. 

2. Fase Municipal – a autoridade competente é o Secretário Municipal de 

Educação, e a participação das Atribuições de Classes/Aulas, será: 

a. os docentes efetivos remanescentes da Fase Escolar; 

b. os docentes que participarão da Repescagem; 

c. os docentes que serão contratados temporariamente para ocupar va-

gas remanescentes, conforme a Lei nº 1050, de 16 de setembro de 2011. 

II. O Cronograma a ser seguido para atender ao Processo de Atribuição 

de Classes e/ou Aulas será o seguinte: 

a. 22/01/2021 – às 09h30 – Processo de mudança de Jornada de Traba-

lho - o docente efetivo, caso seja de sua vontade, fazer opção de sua jornada 

de trabalho para o ano letivo de 2021, deverá dirigir até a Secretaria Munici-

pal de Educação instalada à Rua Joaquim Vieira de Medeiros nº 1225, para 

assinatura e efetivação de sua opção, somente para aulas livres. 

b. 26/01/2021 – Fase Escolar - Professores de Educação Básica I e II – 

atribuição de Aulas aos PEB I e II efetivos municipais  e  efetivos  estaduais   

com anuência junto ao município, em suas respectivas Unidades Escolares e 

aos removidos ex-offício, com opção de retorno, terão atribuídas classes e /

ou aulas para:  

a) Constituição de Jornada de Trabalho  

• às 08h30 - EMEF JOSÉ GONÇALVES MENDES, PRAÇA CORONEL 

JOSÉ GONÇALVES MENDES, 800, ET de PARANAPANEMA; 

• às 08h30 – EMEIF JOSÉ LIBÂNEO DE OLIVEIRA, RUA: AUGUSTO 

PEREIRA, 21, ET DE PARANAPANEMA; 

• às 08h30 - EMEF ANTONIO LUIZ DUARTE, RUA: JOAQUIM VIEIRA 

DE MEDEIROS, 1134, ET de PARANAPANEMA. 

• às 13h30 -  EMEIF PROFESSORA DAISY APARECIDA ESPOLAOR 

TREVISANI, AVENIDA HOLANDA, S/Nº - CAMPOS DE HOLAMBRA;  

• às 13h30 – EMEF HOLAMBRA II, RUA DOS PINUS, 55 – CAMPOS DE 

HOLAMBRA. 

c. 27/01/2021– Professores CEIs (Centro de Educação Infantil) : 

a) Constituição de Jornada de Trabalho. 

• CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SECRETARIA DE EDUCA-

ÇÃO, SITO À RUA JOAQUIM VIEIRA DE MEDEIROS, nº 1225 - nos seguin-

tes horários: 

 08h00 – CEI Miguel Amaro Batista 

 08h30 – CEI Lucilene Vieira 

 09h00 – CEI Pedro Leme de Almeida 

 09h30 – CEI Lázaro Theodoro Menck 

 10h00 – CEI Maurício Augusto Claro 

 13h30 – CEI Elza do Carmo Oliveira 

• às 14h30 -   Processo de Atribuições de Classes/Aulas na Secretaria 

Municipal de Educação, instalada á Rua Joaquim Vieira de Medeiros, nº 

1225; aos titulares de cargos, não atendidos, parcial (PEB II), objetivando 

completar e/ou constituir a Jornada de Trabalho Docente. 

• O docente titular de cargo adido, que esteja cumprindo a respectiva 

carga horária, parcial ou totalmente, com horas de permanência, ficará a dis-

posição da Secretaria de Educação ou deverá, assumir classes ou, ainda, 

toda e qualquer substituição, inclusive a título eventual, que venha a surgir na 

própria unidade escolar, até que as classes/aulas sejam atribuídas a outro 

docente, exceto, em qualquer dos casos, na situação que envolva a disciplina 

de Educação Física. 

• O docente titular de cargo adido que se recusar ou não comparecer pa-

ra reger classe ou ministrar aulas, que lhe tenham sido atribuídas ou a título 

eventual, em conformidade com o caput deste artigo, terá imputada as devi-

das faltas, aula ou dia, podendo implicar em instauração de processo admi-

nistrativo, assegurado a ampla defesa e o contraditório.  

d. 27/01/2021 – Processo de Fixação de Sede – Docentes que irão fixar 

sede, conforme Art. 47 do Plano de Carreira 183/2011, por ordem de classifi-

cação da lista do Concurso Público nº 01/2017, a fixação de sede só será 

efetivada se houver salas livres, os professores efetivos que permanecerem 

sem sede no ano de 2021, permanece com sede junto a Secretária Municipal 

de Educação. 

• ás 14h – Professores de Educação Básica I – PEB I 

e. 29/01/2021 – Processo de Atribuições de Classes/Aulas na Secretaria 

Municipal de Educação, instalada à Rua Joaquim Vieira de Medeiros, 

nº 1225, para os docentes efetivos da fase escolar, conforme o interes-

se de cada um, em regime de substituição (REPESCAGEM) fase muni-

cipal conforme Plano de Carreira, no cronograma abaixo:  

f.  

• às 08h – Professores de Educação Básica I – PEB I 

 

f. 29/01/2021 – Processo de Atribuições de Classes/Aulas na Secretaria 

Municipal de Educação, instalada à Rua Joaquim Vieira de Medeiros, nº 

1225, para os docentes efetivos da fase escolar, conforme o interesse de ca-

da um, em regime de substituição (REPESCAGEM) fase municipal conforme 

Plano de Carreira, no cronograma abaixo: 

• às 14h – Professores de Educação Básica II – PEB II (a repescagem só 

ocorrerá em uma única Unidade Escolar). 

Continua nas fls 09... 
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g. 29/01/2021 – às 16h30 – será realizada a PERMUTA de sede, entre 

docentes efetivos PEB II, na mesma disciplina e carga horária, não haverá 

permuta para os docentes que se encontrem em licença médica ou licença 

saúde, o pedido deverá conter justificativa fundamentada dos permutantes e 

manifestação dos órgãos competentes (corpo pedagógico da escola, secreta-

ria e conselhos), assegurando inexistir prejuízo para o andamento normal das 

atividades, o requerimento deverá ser protocolado na SME pelos docentes 

interessados até o dia 21/01/2021 para análise e deferimento da Secretária 

Municipal de Educação.   

h. 02/03/2021 - Processo de Atribuições de Aulas na Secretaria Municipal 

de Educação, instalada à Rua Joaquim Vieira de Medeiros nº 1225, para os 

docentes PEB I e PEB II, que serão contratados pelo Processo Seletivo, con-

forme a Lei nº 1050, 16 de setembro de 2011. 

• ás  09h – Professores de Educação Básica I 

• às  14h  - Professores de Educação Básica II  

• às  16h – Professor de AEE (Atendimento Educacional Especializado) 

I. Declínio  de  salas/aulas  de  docentes  PEB I   e   PEB II –  O professor  

classificado  no  

Processo Seletivo, durante a atribuição de aulas/salas poderá declinar 1 

(uma) vez, permanecendo na mesma classificação do referido processo, nas 

atribuições ocorridas durante o ano letivo de 2021, será retomada a lista no 

número do 1º (primeiro) que declinou e será assinalado na frente do nome do 

candidato a data de sua declinação, se após  o declínio não tiver escolhido 

aulas/salas, o mesmo será desclassificado e retornará ao final da lista, o pro-

fessor celetista que optar pelo declínio deverá estar presente em toda atribui-

ção ou na sua ausência um representante com procuração com firma devida-

mente reconhecida.   

III. Para a atribuição de aulas de PEB II será observada a seguinte ordem, 

conforme habilitação e classificação: 

a) portador  de licenciatura plena na disciplina específica, na disciplina de 

Educação Física apresentar também o CREF ATIVO (constar na lista ativa); 

b) portador de licenciatura curta, apenas nas disciplinas decorrentes desta 

licenciatura; 

c) portador  de diploma de bacharel ou de tecnólogo do nível superior, 

desde que na área da disciplina a ser atribuída, identificada pelo histórico do 

curso; 

d) portador  de diploma de licenciatura plena em disciplina diversa, desde 

que na área da disciplina a ser atribuída, identificada pelo histórico do curso; 

e) portador de habilitação plena em Pedagogia; 

IV. A identificação da área da disciplina, a que se condicionam as qualifica-

ções previstas nas alíneas “d” e “e”, deverá se processar mediante a análise 

do histórico do curso, em que se registre, no mínimo somatório de 160 (cento 

e sessenta) horas de estudo de conteúdos da disciplina a ser atribuída, com 

remuneração inicial (magistério) conforme estipulado na Tabela de Venci-

mentos em Valor de Hora/Aula. 

V. O Candidato deverá entregar, no momento da atribuição de aulas/

classe: 

a) Xerox do RG; 

b) Declaração da Conclusão da unidade certificadora 

c) Atestado de conclusão com histórico 

VI. Na falta de candidatos do Processo Seletivo habilitados nas disciplinas 

específicas de Educação Básica II e candidatos habilitados na disciplina de 

Pedagogia, e esgotados todas as disciplinas do Processo Seletivo, as vagas 

remanescentes que surgirem durante o ano letivo de 2021, serão ofertadas a 

estudantes na disciplina específica com 50% (cinqüenta por cento) do curso 

concluído, mediante comprovação com atestado/declaração atualizado, a sua 

contratação será em caráter emergencial através de um Cadastro Reserva. 

VII. Não será permitida ao PEB II, admitido temporariamente, a desistência 

de forma parcial das aulas que lhe foram atribuídas. 

VIII. Não será permitida ao PEB II, a atribuição parcial do saldo de aulas de 

uma disciplina de uma Unidade Escolar. 

IX. O docente contratado que desistir das aulas que lhes foram atribuídas 

será excluído da lista de classificação, e será impedido de concorrer às no-

vas atribuições no decorrer do ano letivo de 2021. 

X. Após a atribuição, o docente contratado terá a fixação da sua sede de 

controle e frequência, observando quando as aulas forem atribuídas em mais 

de uma unidade escolar: 

a. Sede de Controle e Frequência onde o docente contratado tiver o maior 

número de aulas atribuídas; 

b. Sede de Controle e Frequência de livre escolha do docente contratado 

quando o número de aulas atribuídas for igual nas unidades escolares. 

c. O docente efetivo ou contratado que não estiver presente no ato da atri-

buição, deverá enviar Procuração assinada e autenticada, sendo representa-

do por seu procurador. 

XI. Durante o ano letivo de 2021: 

1. As atribuições de classes e/ou aulas, no decorrer do ano letivo de 2021 

serão realizadas todas as terças-feiras, às 10 horas na sede da Secretaria 

Municipal de Educação, conforme a informação oficializada pelo Diretor de 

Escola. 

2. Todos os docentes que ministram aulas no município da ET de Parana-

panema e os docentes com anuência pelo Programa de Ação de Parceria 

Estado/Município deverão cumprir a Jornada de Trabalho Docente prevista 

no Artigo 42 do Plano de Carreira nº 183/2011 e conforme Decreto nº1250 de 

25 de janeiro de 2013, a qual será organizada em Projeto específico, obser-

vando o que segue: 

A. Professor de Educação Infantil - CEI: Jornada de Trabalho Docente de 

25 h/a, sendo:  

• 17 h/a destinada a atividades com alunos - docência  e 8 h/a destina-

das a Hora de Trabalho Pedagógico, assim organizadas:  

 03 h/a de Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo - HTPC – conforme o 

PPP      (Projeto Político Pedagógico), para atendimento a alínea “g” do Inci-

so II Artigo 42 do Plano de Carreira  nº 183/2011;  

 02 h/a Trabalho Pedagógico de livre escolha - HTPL, e 

 03 h/a Hora de Trabalho Pedagógico Individual - HTPI, cumpridas no 

mesmo período da docência para atendimento às alíneas: a, b, c, f do Inciso 

II Artigo 42 do Plano de Carreira  nº 183/2011, B. Professor de Educação 

Infantil – Pré-escola: Jornada de Trabalho Docente de 25 h/a, sendo: 03 h/a 

destinadas a Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo - HTPC, conforme o 

PPP (Projeto Político Pedagógico), para atendimento à alínea “g” do Inciso II 

Artigo 42 do Plano de Carreira  nº 183/2011. 

Continua nas fls 10... 
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02 h/a Trabalho Pedagógico de livre escolha - HTPL, e  

  03 h/a Hora de Trabalho Pedagógico Individual - HTPI, cumpridas no 

período do horário da docência, decorrentes das janelas das aulas de: 01 de 

Educação Física, 01 de Inglês e 01 e Música, para atendimento às alíneas: a, 

b, c, f do Inciso II Artigo 42 do Plano de Carreiras  nº 183/2011.  

C. Professor de Ensino Fundamental I – Regular - Jornada de Trabalho 

Docente de 30 h/a – sendo: 

 20 h/a destinadas a atividades com alunos e 10 h/a destinadas a Hora 

de Trabalho Pedagógico,  assim organizadas:  

 05 h/a de Horas de Trabalho Pedagógico Individual – HTPI, decorren-

tes das janelas das aulas com especialistas: 01 h/a de Arte, 01 h/a de Inglês, 

01h/a de Música e 02 h/a de Educação Física, para atendimento às alíneas: 

a, b, c, f do Inciso II Artigo 42 do Plano de Carreira nº 183/2011 de acordo 

com LDB 11.738/08 § 4º do Artigo 2º ou cumpridas através de acúmulo pro-

vado legalmente e previamente autorizado na apresentação junto a Secretá-

ria Municipal de Educação 

 02 h/a Trabalho Pedagógico de livre escolha - HTPL, e 

 03 h/a destinadas a Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo - HTPC, 

conforme o PPP (Projeto Político Pedagógico), para atendimento à alínea “g” 

do Inciso II Artigo 42 do Plano de Carreira  nº 183/2011. 

D. Professor de Ensino Fundamental I – EJA - Jornada de Trabalho Do-

cente de 30 h/a – sendo: 

 20 h/a destinadas a atividades com alunos e 10 h/a destinadas a Hora 

de Trabalho Pedagógico, assim organizadas: 

  03 h/a de Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo - HTPC  – para aten-

dimento a alínea “g” do Inciso II Artigo 42 do Plano de Carreira  nº 183/2011, 

Projeto de Formação Continuada, cumpridas no período diurno; 

 02 h/a Trabalho Pedagógico de livre escolha - HTPL, e 

 05 h/a destinadas a Hora de Trabalho Pedagógico Individual – HTPI, 

cumpridas 01 h/a por dia, de 2ª a 6ª feira, antes do horário que antecede ao 

da docência, para atendimento à alínea “f” do Inciso II Artigo 42 do Plano de 

Carreira  nº 183/2011.  

E. Professor de Ensino Fundamental II - Jornada de Trabalho Docente de 

30 h/a – sendo: 

 20 h/a destinadas a atividades com alunos e 10 h/a destinadas     a Ho-

ra de Trabalho Pedagógico, assim organizadas:  

   05 h/a Hora de Trabalho Pedagógico Individual - HTPI,cumpridas con-

forme horário previsto pela Direção da Unidade Escolar ou cumpridas através 

de acúmulo provado legalmente e previamente autorizado na apresentação  

junto a Secretária Municipal de Educação, para atendimento às alíneas: a, b, 

c, f do Inciso II    Artigo 42 do Plano de Trabalho  nº 183/2011;  

 02 h/a Trabalho Pedagógico de livre escolha - HTPL, e 

 03 h/a destinadas a Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo - HTPC, 

conforme o PPP (Projeto Político Pedagógico), para atendimento à alínea “g” 

do Inciso II Artigo 42 do Plano de Trabalho nº 183/2011. 

F. Professor de Ensino Fundamental II - Jornada de Trabalho Docente de 

18 h/a – sendo: 

   12 h/a destinadas a atividades com alunos e 06 h/a destinadas a Hora 

de        Trabalho Pedagógico, assim organizadas: 

 03 h/a Hora de Trabalho Pedagógico Individual - HTPI, cumpridas con-

forme horário previsto no Projeto elaborado por cada professor, para dar 

atendimento às alíneas: a, b, c, f do Inciso II Artigo 42 do Plano de Carreira  

nº 183/2011; e 

 03 h/a destinadas a Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo – HTPC, 

conforme o PPP (Projeto Político Pedagógico), para atendimento a alínea “g” 

do Inciso II Artigo 42 do Plano de Carreira  nº 183/2011. 

XII. Os PEB II de Língua Portuguesa e de Matemática, efetivos, cumprirão 

mais 02 h/a de Hora de Trabalho Pedagógico, em virtude de o número de 

aulas a eles atribuídas serem de no máximo 10 h/a (conforme Matriz Curricu-

lar) e a jornada reduzida ser de 12 h/a, as quais deverão ser organizadas pe-

lo professor, juntamente com o Diretor Pedagógico da instituição, podendo 

ser de forma individual ou coletivo, sempre observando o Inciso II do Artigo 

42 do Plano de Carreira nº 183/2011, Lei LDB nº    e Decreto 1250 de 25 de 

janeiro de 2013. 

XIII. As 3 (três)  Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo – HTPC –serão 

cumpridas de acordo com dia/horário estipulados pelas Unidades Escolares, 

nos dias e horário abaixo: 

• Horário (para todas as unidades) das 18h15   às   19h10 

      19h 10  às   20h05 

• Segunda-feira EMEF José Gonçalves Mendes 

   EMEIF Profª Daisy Ap. E. Trevisani 

   EMEF Antonio Luiz Duarte 

   EMEF Holambra II 

                               EMEIF José Libâneo de Oliveira 

• Terça-feira  CEIs (creches) 

XIV. O docente do Processo Seletivo será contratado até o último dia de au-

la do 1º semestre/2021, caso haja interesse em ministrar aulas no mês de 

julho, que é mês de férias/recesso dos docentes efetivos, terá o seu contrato 

apostilado, sendo que o docente contratado como PEB I ou A.E.E. 

(Atendimento Educacional Especializado) será remanejado para as CRE-

CHES e o PEB II cumprirá o seu horário na Unidade Escolar em que foi fixa-

do a sua sede no ato da Atribuição de Aulas para o ano de 2021. 

XV. Durante o ano de 2021 os docentes que não acumularem aulas, pode-

rão atingir até 08 (oito) horas dia como acúmulo de jornada sendo: 05 horas 

dia + 03 h HTPC semanal e para os docentes que acumular aulas até 13 

(treze horas) sendo: acúmulo de 10 horas dia + 03 h HTPC semanal. 

XVI. Os docentes que possuem dois cargos efetivos deverão cumprir mais 3 

(três) Horas de Trabalho Pedagógico – HTPC - conforme horário estipulado 

pela Unidade Escolar da Sede de Frequência do segundo cargo. 

XVII. Os PEB II contratados que tiverem aulas atribuídas com carga inferior a 

150 h/a mensal poderão ampliar a carga, tendo preferência na hora da atri-

buição de classes/aulas. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Docente efetivo que prestar Processo Seletivo para 

2021 e vier a ter aulas atribuídas como contratado na mesma Unidade Esco-

lar do cargo efetivo, terá a carga horária reduzida, pois não fará HTPC no 

segundo cargo e nem será remunerado pelo mesmo.  

XVIII. O não comparecimento do docente nos dias de convocação para parti-

cipar de reuniões pedagógicas, de conselho de classe ou de escola, para 

atender a pais, alunos e à comunidade, acarretará em "falta-aula" ou "falta-

dia", conforme o caso, observado o total das horas de duração dos eventos. 

Continua nas fls 11... 
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  XIX. O docente contratado que faltar, injustificadamente, deter-

minado dia da semana durante 2 dias sucessivos ou 05 dias intercalados no 

ano,  perderá as aulas a ele atribuída.  

XX. A ausência do candidato ou de seu procurador com documento devida-

mente registrado em cartório no Processo de Atribuição de Classes/Aulas 

caracterizará desistência, que impedirá a sua participação nos demais mo-

mentos de atribuição, com exceção de quando retomada a lista classificató-

ria. 

XXI. Poderão ser suprimidas, a qualquer momento, as classes com deman-

da reduzida de aluno, devendo efetivar a redistribuição dos alunos, após ob-

servadas a sua localidade, o espaço físico oferecido e Deliberação do Conse-

lho de Escola, assim como deferimento do Secretário de Educação, homolo-

gação do Chefe do  Poder Executivo, e o professor que ministra aulas na 

classe suprimida será dispensado e observadas as normas contratuais. 

XXII. Não participarão do Processo de Atribuição de Classe/Aulas os docen-

tes que se encontram readaptados, porém os docentes efetivos que se en-

contram afastados, deverão participar do Processo de Atribuição de Classes/

Aulas. 

XXIII. O docente efetivo que deseja ser contratado temporariamente nas va-

gas ocasionadas por impedimento de professor titular deverá prestar o Pro-

cesso Seletivo de Provas e Títulos. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O docente efetivo que desejar ministrar aulas em 

substituição de aulas eventuais ou licença saúde até 14 dias, não precisa 

prestar o Processo Seletivo, conforme orientação/recomendação do Tribunal 

de Contas, e poderá seguir a classificação da sua sede, se necessário for, 

recorrer a lista da classificação geral do PEB I e classificação geral do PEB II, 

não necessariamente na sua formação específica desde que possua forma-

ção em PEDAGOGIA, com exceção da disciplina de EDUCAÇÃO FÍSICA 

que será ofertada somente para quem possui CREF. Não havendo interesse 

por parte do professor efetivo, será ofertado para o professor que prestou o 

Processo Seletivo, respeitando a lista de classificação. 

XXIV. Poderá, de acordo com a necessidade, ocorrer durante o ano letivo, 

outras Instruções ao Processo de Atribuição de Classes/Aulas. 

XXV. Esta Instrução entrará em vigor a partir desta data, e será publicada na 

Prefeitura Municipal e na Secretaria Municipal de Educação e nas Unidades 

Escolares Municipais. 

 

Estância Turística de Paranapanema, 20 de janeiro 2021. 

                                       

Saulo dos Santos Batista 

RG:33.796.020-3 

Secretário Municipal da Educação 

 

“É a educação que faz o futuro parecer um lugar de esperança e transformação” 

Extrato de Termo Aditivo 
CONTRATO N°: 47/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2016 - CONTRATADA: MEDPRIME,CLÍNICA GESTÃO E SAÚDE LTDA – ME 

OBJETO: Prestação de serviços médicos especializados em todas as Equipes de Estratégia de Saúde, Unidades de Saúde e serviços médicos de urgên-
cias/emergências e internações no Hospital Municipal “Leonardus van Melis”, na rede de saúde pública do município de Paranapanema/SP. 

Da prorrogação: Fica prorrogado por mais 04 (quatro) meses, a contar de 11/01/2021 e encerrando-se em 10/05/2021, na forma do inciso II, do arti-
go 57, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

Paranapanema/SP, Rodolfo Hessel Fanganiello – Prefeito Municipal, 08 de janeiro de 2021. 

 

Contrato n° 04/2016 – Dispensa nº 02/2016 - Contratado: Mary Christina de Melo Medeiros Namur 

   OBJETO: Locação de imóvel, para acomodações do departamento de recursos humanos (RH). 

Da prorrogação: Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 22/01/2021 e encerrando-se em 21/01/2022, na forma do inciso II, do artigo 
57, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

Paranapanema/SP, Rodolfo Hessel Fanganiello – Prefeito Municipal, 20 de janeiro de 2021. 
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EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato nº. 001/2021 
Processo nº. 10/2020 
Pregão Presencial nº. 002/2020 
 
Objeto: Aquisição de veículo, o km, tipo passeio, 04 portas, capacidade para 05 (cinco) passageiros, conforme anexo I e anexo VI do edital.    

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA 

CNPJ Nº. 01.816.270/0001-38 

Contratado: RAMIRES MOTORS LTDA 

CNPJ Nº. 02.196.446/0001-30 

Valor Global R$ 132.490,00 (Cento e trinta e dois mil quatrocentos e noventa reais) 

Duração do Contrato – 30 (trinta) dias 

Assinatura: 22/01/2021 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema


 

 

 13 

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

Ano IV   Edição nº 516 

 

     www.paranapanema.sp.gov.br 

Estância  Turís t ica de Paranapanema  

Segunda-feira, 25 de Janeiro de 2021 :17:09:17 

www.ipespem.com.br www.ipespem.com.br 

Extrato de Contrato 

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA 

CNPJ: 05.152.243/0001-69 

  

Processo: nº 09/2020 

Contratada: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Objeto: Prestação de Serviços de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos 

Valor Global: R$ 1.267,00 (um mil, duzentos e sessenta e sete reais). 

Prazo: 12 (Doze meses) 

Modalidade: Art. 25, I da Lei 8.666/93 

Vigência: de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. 

  

Diretoria Executiva. 

  

  

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.ipespem.com.br/
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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 

 

 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.paranapanema.transparencia.inf.br/wp-content/uploads/2018/11/1264.pdf
mailto:administracao@paranapanema.sp.gov.br
mailto:agricultura@paranapanema.sp.gov.br
mailto:meioambiente@paranapanema.sp.gov.br
mailto:social@paranapanema.sp.gov.br
mailto:educacao@paranapanema.sp.gov.br
mailto:lilia.fazenda@paranapanema.sp.gov.br
mailto:gabinete2013@paranapanema.sp.gov.br
mailto:governo@paranapanema.sp.gov.br
mailto:obras@paranapanema.sp.gov.br
mailto:procuradoria@paranapanema.sp.gov.br
mailto:secsaude@paranapanema.sp.gov.br
mailto:planejamento@paranapanema.sp.gov.br
mailto:fernanda.turismo@paranapanema.sp.gov.br
mailto:vias@paranapanema.sp.gov.br

		2021-01-25T17:15:31-0300
	JORGE ANTONIO FINELLI:03883002801




