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   Institucionais 

  Acompanhe o Boletim Diário Covid-19 de Paranapanema 

Vem aí, mais uma novidade no es-

porte. Dia 24 de outubro, Parana-

panema irá sediar a segunda etapa 

da Copa Sudoeste de Mountain Bi-

ke, a galera do pedal estará toda 

por aqui encarando os percursos 

mais desafiadoras. E se além de 

torcer você também quiser partici-

par, ainda dá tempo. As inscrições 

estão abertas pelo site oficial da 

competição. Acesse e garanta sua 

vaga no grid de largada: http://

www.copasudoestemtb.com.br 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.copasudoestemtb.com.br/?fbclid=IwAR16CRZY1WilXFIkN8jw8-9pJVNLKH93f-s_5P-RjIL7RqeQ_EOTPo9s6Zo
http://www.copasudoestemtb.com.br/?fbclid=IwAR16CRZY1WilXFIkN8jw8-9pJVNLKH93f-s_5P-RjIL7RqeQ_EOTPo9s6Zo
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Lei Ordinária 

LEI Nº 1.362, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021 

 

“Altera e acrescenta dispositivos à Lei Municipal nº 706, de 17 de dezembro de 2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais da Estância Turística de 
Paranapanema, das Autarquias, das Fundações Municipais – e dá Outras Providencias”. 

 

RODOLFO HESSEL FANGANIELLO, Prefeito Municipal da Estância Turística 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. O artigo 176, da Lei Municipal nº 706, de 17 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 176. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, por 60 (sessenta) dias, interpoladamente, durante o período de 

doze meses”. 

Art. 2º. O §2º, do artigo 193, da Lei Municipal nº 706, de 17 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 193........................................... 

§1º.................................................... 

§2º. Não sendo encontrado o servidor ou ignorando-se o seu paradeiro, a citação se fará por edital, publicado por 2 (duas) vezes, com intervalo de uma 

semana, na Imprensa Oficial do Município de Paranapanema, para apresentar defesa”; 

Art. 3º. Fica acrescido o artigo 176-A à Lei Municipal nº 706, de 17 de dezembro de 2004, que terá a seguinte redação: 

“Art. 176-A.  Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, será adotado procedimento sumário, cujo processo administrativo disciplinar se 
desenvolverá nas seguintes fases: 

I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão e, simultaneamente, indicar a autoria e a materialidade da transgressão objeto da apura-
ção;  

II - instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e relatório;  

III - julgamento.  

§1º. A indicação da materialidade dar-se-á:  

a) na hipótese de abandono de cargo, pela indicação precisa do período de ausência intencional do servidor ao serviço superior a trinta dias;  

b) no caso de inassiduidade habitual, pela indicação dos dias de falta ao serviço, sem causa justificada, por período igual ou superior a sessenta dias interpo-
ladamente, durante o período de doze meses;  

§2º. A comissão lavrará, até três dias após instauração, termo de indiciação, bem como promoverá a citação pessoal do servidor indiciado, ou por 
intermédio de sua chefia imediata, para, no prazo de cinco dias, apresentar defesa escrita, assegurando-se-lhe cópia do processo e vista na repartição, ob-
servado o disposto nos arts. 193 e 197 desta Lei.    

§3º. Após a apresentação da defesa, a Comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor , em que re-
sumirá as peças principais dos autos, indicará o respectivo dispositivo legal, opinará, na hipótese de abandono de cargo, sobre a intencionalidade da ausên-
cia ao serviço superior a trinta dias e remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento; 

§4º.  No prazo de cinco dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão; 

§5º.  O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário não excederá trinta dias, contados da data de instauração, 
admitida a sua prorrogação por até 15 (quinze) dias, quando as circunstâncias o exigirem.  

§6º.  O procedimento sumário rege-se pelas disposições deste artigo, observando-se, no que lhe for aplicável, subsidiariamente, as disposições do Título III, 
Capítulo VI, desta Lei.        

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 

Prefeito 

 

 

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

 

GABRIELE FELICIANO DE OLIVEIRA 

Secretária de Governo e Negócios Jurídicos 

 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Aviso de Homologação e Adjudicação 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2021– objeto: Registro de Preços visando a aquisição de medicamentos constante da tabela CMED/ANVISA, para que produza seus efeitos, o Prefeito Munici-
pal HOMOLOGOU o julgamento procedido pela Comissão Permanente de Pregão, com base no inciso VI do art. 43 da Lei 8666/93 e em consequência ratificou o ato do pregoeiro que ADJUDI-
COU o objeto licitado ao Fornecedor denominado COMERCIAL CIRÚRGICA IPERÓ – LTDA ME, inscrito no CNPJ sob o nº 21.670.010/0001-04, por ter apresentado proposta equivalente a 
18% (dezoito por cento) de desconto sobre a Tabela CMED/ANVISA, estando dentro dos limites propostos pela Administração e estarem compatíveis com o praticado no mercado. Paranapa-

nema/SP, Rodolfo Hessel Fanganiello – Prefeito Municipal, 21/09/2021. 

Extrato de Termo Aditivo 

Contrato Nº 55/2018 – Convite Nº 03/2018 

Contratado: Brumed Consultório Médico LTDA EPP.  

Objeto: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviços de medicina e engenharia do trabalho no âmbito da Prefeitura Municipal de 

Paranapanema. 

Da Prorrogação: Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 17/09/2021 e encerrando-se em 16/09/2022, na forma do inciso II, do artigo 57, da 
Lei Federal n.º 8.666/93.  

Paranapanema/SP, Rodolfo Hessel Fanganiello – Prefeito Municipal, 03/09/2021. 

 

Contrato N°: 12/2021 – Pregão Presencial Nº 32/2020 

Contratada: Nutricionale Comércio de Alimentos LTDA 

Objeto: Aquisição dos produtos estocáveis para a Merenda Escolar. 

Do Reequilíbrio Econômico Financeiro: Para restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicialmente pactuado entre as partes, fica o valor a ser pago 

pelo produto Farinha de trigo especial ou de primeira em embalagem de 01 kg (item 06) de R$ 3,78 (três reais e setenta e oito centavos), tendo um reajusta-

mento de R$ 1,15 (um real e quinze centavos) pela embalagem de 01 kg, pelo produto Trigo moído para kibe – embalagem primária de 01 kg (item 13) de 

R$ 6,09 (seis reais e nove centavos), tendo um reajustamento de R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) pela embalagem de 01 kg com fundamento na 

Clausula Terceira, subitem 3.2 do contrato. 

Paranapanema/SP, Rodolfo Hessel Fanganiello – Prefeito Municipal, 03/09/2021. 

DECRETO Nº 2.052, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021. 

Dispõe sobre a autorização, a título precário, à utilização de espaço pú-

blico para a realização de “feira de veículos” no período de 23 a 26 de 

setembro de 2021. 

                                  

RODOLFO HESSEL FANGANIELLO, Prefeito Municipal da Estância Tu-

rística de Paranapanema, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 

legais e em conformidade com a Legislação em vigor; 

 

CONSIDERANDO o requerimento para a realização de comércio de veí-

culos na Praça Central, protocolado sob nº 2021/08/006076, formulado por 

Kleber de Carvalho Oliveira; 

 

CONSIDERANDO a manifestação favorável da Diretora da Vigilância Sa-

nitária, desde que respeitados os protocolos sanitários contra a COVID-19; 

 

CONSIDERANDO o despacho da Procuradoria Municipal acerca da pos-

sibilidade de autorização de uso de bens municipais; 

 

CONSIDERANDO o artigo 96, da Lei Orgânica do Município de Paranapa-

nema; 

 

DECRETA 

 

Art. 1°. Fica autorizada à empresa “Klebinho Veículos” – CNPJ 

09.479.550/0001-00, a utilização da Praça da Matriz da cidade de Paranapa-

nema, para o comércio varejista de veículos automotores, nos dias 23, 24, 25 

e 26 de setembro de 2021, das 09h às 20h. 

 

Art. 2º. Deverão ser adotados todos os protocolos sanitários contra a 
Covid-19, com cuidados de distanciamento, higienização constante, utilização 
de máscaras, disponibilização de álcool 70% e proibição de aglomerações, 
protocolos esses que ficarão sob a responsabilidade da empresa referida no 
artigo 1º. 

 

Art. 3º. Os representantes da empresa mencionada no artigo 1º deverão 
proceder imediatamente após a realização da feira à desmontagem de even-
tuais estruturas e equipamentos, deixando o local livre, desimpedido e em 
perfeitas condições de higiene. 

 

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

 

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema/SP, 22 de se-

tembro de 2021. 

 

RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 

Prefeito 

 

Registrado e Publicado no Paço Municipal da Prefeitura da Estância Turística 

de Paranapanema, na data supra. 

 

GABRIELE FELICIANO DE OLIVEIRA 

Secretária de Governo e Negócios Jurídicos 

Decreto 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Extrato de Edital 

                                               EXTRATO DE EDITAL 

                                          PROCESSO N°017/2021 

                                          PREGÃO PRESENCIAL N°004/2021 

                                          EDITAL N°005/2021 

 

                            A Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei 
Federal n°10.520/2002 e suas alterações, torna público que fará realizar a Modalidade Pregão Presencial N°004/2021 para à Aquisição de produtos para higi-
ene e limpeza destinada à Câmara Municipal, conforme descrição do Anexo I (Termo de Referência) constantes no Edital. 
 
                               A entrega dos Envelopes será no dia 04 de outubro de 2021 ás 14h00 horas, na sede da Câmara Municipal, sito à Rua Manoel Domin-

gues Leite, n°415- Centro, na cidade de Paranapanema/SP. 

                             O texto integral do Edital está disponível no site da Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema https://www.cmp.sp.gov.br/,  

dela fazendo parte os anexos e a minuta do Contrato. 

                             Outros esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Comissão Permanente de Licitações, no endereço acima, ou pelo telefone (14) 

37131203. 

 

Estância Turística de Paranapanema, 21 de setembro de 2021. 

 

Cléber Ferreira da Silva Hulshof 

 Presidente da Câmara 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
https://www.cmp.sp.gov.br/
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www.ipespem.com.br www.ipespem.com.br 

Sem Atos Oficiais nesta Edição  

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


 

 

 7 

 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 675 

 

     www.paranapanema.sp.gov.br 

Estância  Turís t ica de Paranapanema  

Quarta-feira, 22 de Setembro de 2021 :17:00:47 

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 
paula.araujo@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 
rodolfo.fanganiello@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Governo (14) 3713 9243 
gabriele.feliciano@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Obras (14) 3713 9244 
luiz.negrao@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Procuradoria (14) 3713 9209 
procuradoria@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Avaré, 350 

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 Egidio Pinto dos Santos S/N 

Secretaria Geral do Município (14) 3713 9244 
Lucas.pereira@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

 

 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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