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                                             Institucionais 

Circular n° 01/2022 de 11 de janeiro de 2022 

A Direção Técnica do Hospital Municipal de Paranapanema vem através 

desta Circular N° 01/2022 comunicar a população usuária deste serviço 

de saúde a respeito da demanda de crescimento exponencial de nossas 

consultas nas últimas duas semanas, principalmente, os atendimentos 

dos pacientes com sintomas gripais. 

Já se tornou uma realidade o aumento de casos não apenas de COVID-

19 bem como, casos de contaminações pelo vírus Influenza H3N2 que 

circula em nosso município, estado e país. Tais casos estão acontecendo 

de forma rápida e acelerada, sobrecarregando assim nosso serviço de 

saúde, com aumento de atendimentos em mais de 60%, acarretando filas 

de espera e aglomerações em nossas instalações. 

Para tal cenário epidemiológico, medidas estão sendo analisadas cons-

tantemente pela equipe de vigilância epidemiológica e gestores munici-

pais, juntamente com a Direção Geral deste Hospital, para melhorarmos 

o possível, dentro de nossa realidade, o auxílio a nossa população. 

Porém, necessitamos de consciência e bom senso no uso do serviço 

hospitalar. Aos usuários, solicitamos que procurem nossa unidade sem-

pre que houver necessidade, mas não deixem de procurar também orien-

tações ambulatoriais nas Unidade de Saúde, e em caso de queixas leves 

de sintomas gripais como: coriza, cefaleia, espirros, e demais sintomas 

catarrais, podem ser avaliados, medicados e orientados nas UBSs. Tal 

fluxo, diminuiria a procura intensa pelo Hospital, melhorando o bom funci-

onamento de tal unidade, sem prejudicar nossos pacientes.  

Graças a grande campanha de vacinação de nosso município e nossos profissionais que participam de tais campanhas, apoio de nossos ges-

tores, e o comprometimento de todos os profissionais da saúde, os casos de contaminação de COVID-19 e outras síndromes gripais até o pre-

sente momento se encontram em acompanhamento ambulatorial, sem necessidade de internação.  

Pedimos ajuda à população pela conscientização à procura de nossos serviços de saúde, pois assim não sobrecarregamos nossas unidades 

e, mantemos um bom atendimento ao público SUS e organizamos melhor nossa demanda. Podendo dar aos nossos pacientes, todo respaldo 

em seu acompanhamento durante tais afecções.  

Mais uma vez pedimos o apoio de todos nesse momento para que os contaminados respeitem o período de isolamento, e os contactantes evi-

tem as aglomerações, mantendo a boa higienização das mãos e uso de máscaras. Assim, podemos cuidar melhor de nossas famílias e ami-

gos. 

Diretor Técnico H.M.L.V.M.                                                         Sec. De Saúde Municipal 
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Decreto 2.106/2022 
DECRETO Nº 2.106, DE 12 DE JANEIRO DE 2022. 

 

Dispõe sobre a proibição de eventos que gerem aglomerações no Município de Paranapanema 

 

                                  

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; 

 

CONSIDERANDO o notório aumento de casos da COVID-19 no Município de Paranapanema e em todo o País; 

 

CONSIDERANDO que a realização de eventos pode gerar aglomerações e condições favoráveis para a transmissão do novo coronavírus; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de adotar medidas para frear o avanço do coronavírus; 

 

CONSIDERANDO que, em razão do Poder de Polícia, a Administração Pública pode condicionar e restringir o exercício de liberdades individuais, em bene-

fício de interesses coletivos e do bem-estar social da comunidade, especialmente para garantir o direito à saúde e à redução do risco de doenças; 

DECRETA 

Art. 1º. Fica proibida, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a realização de quaisquer eventos públicos ou privados, em espaços abertos ou fechados, incluindo-
se eventos esportivos, festivos, shows, espetáculos, exposições, eventos de pré-carnaval e carnaval, como bailes, blocos, agremiações e todos os demais 
que possam gerar aglomerações. 
 
§1º. Fica proibido o funcionamento de boates, danceteria, salões de dança e casas de festa. 
 
§2º. Ficam autorizadas as práticas esportivas somente em locais abertos, sendo a prática de futebol permitida somente por equipes locais, desde que não 
haja, em qualquer caso, presença de público. 
 
§3º. Excetuam-se à regra prevista no caput os eventos de natureza religiosa, desde que haja o estrito cumprimento das medidas sanitárias vigentes. 
 
§4º. Fica proibida a utilização dos espaços destinados a lazer da Ilha do Sol. 
 
Art. 2º. O descumprimento das proibições estabelecidas por este Decreto acarretará a aplicação de multa no valor de um salário mínimo, bem como sujeita-
rá o infrator às sanções penais previstas nos artigos 268 e 330 do Código Penal. 

 

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

 

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema/SP, 12 de janeiro de 2022. 

 

RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 

Prefeito 

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

 

RAÍSSA CLARA MOURA BRUN 

Secretária Municipal de Governo e Negócios Jurídicos 
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Decreto 2.107/2022 
DECRETO Nº 2.107, DE 12 DE JANEIRO DE 2022. 

 

Dispõe sobre a comprovação de vacinação contra a COVID-19 por parte dos agentes públicos que especifica. 

 

                                  

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; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 3º, inciso III, alínea "d", da Lei federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020; 

 

DECRETA 

 
Art. 1º. No prazo de 05 (cinco) dias, contados da publicação deste Decreto, os servidores e empregados da Administração Pública Municipal deverão apre-

sentar ao Secretário de sua Pasta, o seguinte:  

 

I - cópia de documento comprobatório de vacinação completa contra a COVID-19; ou  

II - atestado médico que evidencie contraindicação para a vacinação contra a COVID-19.  

 

Art. 2º. Após receber os comprovantes de todos os funcionários subordinados à sua Secretaria, o Secretário encaminhará os documentos ao Departamento 

de Recursos Humanos, em e-mail único e no prazo de 24 (vinte a quatro) horas contados do recebimento. 

 

Art. 3º. Transcorrido o prazo previsto nos artigos 1º e 2º deste Decreto, sem a comprovação ali prevista, o Departamento de Recursos Humanos cientificará 

o Chefe do Executivo para a adoção das providências destinadas à apuração de eventual responsabilidade disciplinar.  

 

Artigo 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema/SP, 12 de janeiro de 2022. 

 

 

RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 

Prefeito 

 

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

 

RAISSA CLARA MOURA BRUN 

Secretária Municipal de Governo e Negócios Jurídicos 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretarias Telefone Email  Endereço 

Administração (14) 3713 9249 
oseas.rosa@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 
renato.manso@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 e Gestão (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 

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

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 
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