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Institucionais  

Aproveite essa chance. Vem aí mais um curso profissionali-
zante, gratuito, para a população de Paranapanema! As aulas 
de ajuste e reforma de roupas acontecerão de 06 a 20 de ju-
nho, todas as segundas, terças e quartas-feiras, das 18h às 
22h, na sede do CRAS que fica na Avenida Neópolo Theodo-
ro, 1286, Centro. A iniciativa é fruto de parceria entre a Prefei-
tura de Paranapanema, SENAI, SEBRAE e Associação Co-
mercial. As inscrições já podem ser feitas no link: https://bit.ly/
SEBRAETECNICOPARANAPANEMA. Garanta já a sua vaga.  
#Paranapanema #curso #técnico #profissionalizante #sebrae 
#educação 

Aproveite a oportunidade para deixar seu quintal limpo, evitando a prolifera-

ção de insetos, Dengue e outros indesejáveis. Coloque nas ruas tudo o que não 

está mais em uso, lembrando que eletroeletrônicos e entulhos não estão na 

programação para recolhimento. Colabore com a limpeza pública evitando 

colocar lixo domiciliar em dias de não recolhimento, não utilizando o passeio 

público para descarte de entulhos ou lixos provenientes de limpeza de quintais 

e terrenos, e nem utilize as calçadas ou ruas para fazer massa de reboco ou 

concreto. Lembre-se a limpeza pública depende também das suas atitudes. 

https://bit.ly/SEBRAETECNICOPARANAPANEMA?fbclid=IwAR3afuc0swCfwJx5Wc90bYverywmYaYCS2XdzJQHcvrU04RUWJq0Sms1hkk
https://bit.ly/SEBRAETECNICOPARANAPANEMA?fbclid=IwAR3afuc0swCfwJx5Wc90bYverywmYaYCS2XdzJQHcvrU04RUWJq0Sms1hkk
https://www.facebook.com/hashtag/paranapanema?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXDbpjTEZlf-ApxqKrUjpPGKG553_QYiRTD4M5adRQxZyToC9WyiGh-Z1x7uh9aj0_jTSN3Rj37_1YmnZnc30PQU-VoeEUcTNPQTu-aWUyVbWsbA2pZESulMgnkC_1kKFUHT8IW7FuQWoqDmN0fTUmLCVEnHNWwBiT8S5wv9Jq75F6F8ZoWRTF26Te4
https://www.facebook.com/hashtag/curso?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXDbpjTEZlf-ApxqKrUjpPGKG553_QYiRTD4M5adRQxZyToC9WyiGh-Z1x7uh9aj0_jTSN3Rj37_1YmnZnc30PQU-VoeEUcTNPQTu-aWUyVbWsbA2pZESulMgnkC_1kKFUHT8IW7FuQWoqDmN0fTUmLCVEnHNWwBiT8S5wv9Jq75F6F8ZoWRTF26Te4PllMrYQ
https://www.facebook.com/hashtag/t%C3%A9cnico?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXDbpjTEZlf-ApxqKrUjpPGKG553_QYiRTD4M5adRQxZyToC9WyiGh-Z1x7uh9aj0_jTSN3Rj37_1YmnZnc30PQU-VoeEUcTNPQTu-aWUyVbWsbA2pZESulMgnkC_1kKFUHT8IW7FuQWoqDmN0fTUmLCVEnHNWwBiT8S5wv9Jq75F6F8ZoWRTF26Te4
https://www.facebook.com/hashtag/profissionalizante?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXDbpjTEZlf-ApxqKrUjpPGKG553_QYiRTD4M5adRQxZyToC9WyiGh-Z1x7uh9aj0_jTSN3Rj37_1YmnZnc30PQU-VoeEUcTNPQTu-aWUyVbWsbA2pZESulMgnkC_1kKFUHT8IW7FuQWoqDmN0fTUmLCVEnHNWwBiT8S5wv9Jq75F6F8ZoWRT
https://www.facebook.com/hashtag/sebrae?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXDbpjTEZlf-ApxqKrUjpPGKG553_QYiRTD4M5adRQxZyToC9WyiGh-Z1x7uh9aj0_jTSN3Rj37_1YmnZnc30PQU-VoeEUcTNPQTu-aWUyVbWsbA2pZESulMgnkC_1kKFUHT8IW7FuQWoqDmN0fTUmLCVEnHNWwBiT8S5wv9Jq75F6F8ZoWRTF26Te4PllMrY
https://www.facebook.com/hashtag/educa%C3%A7%C3%A3o?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXDbpjTEZlf-ApxqKrUjpPGKG553_QYiRTD4M5adRQxZyToC9WyiGh-Z1x7uh9aj0_jTSN3Rj37_1YmnZnc30PQU-VoeEUcTNPQTu-aWUyVbWsbA2pZESulMgnkC_1kKFUHT8IW7FuQWoqDmN0fTUmLCVEnHNWwBiT8S5wv9Jq75F6F8ZoWRT
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Caderno do Executivo 
Estância Turística de Paranapanema, 11 de maio de 2022 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 22/2022 

 Pelo presente Edital, o Prefeito da Estância Turística de Paranapanema Sr. RODOLFO HESSEL FANGANIELLO, CONVOCA os candidatos abaixo 
relacionados, do Processo Seletivo n° 01/2022, homologado pelo Decreto nº 2196 de 13 de abril de 2022, publicado na Imprensa Oficial n° 808. 

2.01 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Class. NOME IDENTIDADE PONTUAÇÃO DATA NASC. 

 EDMARA ALBUQUERQUE RIBEIRO 575516604 48 20/09/1997 

Manifestar interesse pela vaga ou comparecer à Rua Avaré, nº 330 – Setor de Recursos Humanos, no prazo de 05 dias úteis a partir da data da publica-
ção, no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:00 as 17:00. O não comparecimento ou a ausência de manifestação no prazo acima implicará na desistência 
da vaga. 

 

RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 

PREFEITO MUNICIPAL  

LEI Nº 1.435, DE 11 DE MAIO DE 2022 

 

Dispõe sobre a regulamentação da limpeza de imóveis urbanos, casas abandonadas, construção de cercas ou muros e calçadas no Município de Parana-
panema, e dá outras providências (Emenda Modificativa nº 04/2022). 

RODOLFO HESSEL FANGANIELLO, Prefeito 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. Os proprietários ou possuidores, a qualquer título, de imóveis urbanos, são obrigados a mantê-los limpos, bem como construir cercas ou muros e 
calçadas nas testadas de terrenos, edificados ou não, localizados em logradouros públicos providos de guia, nos termos desta Lei (Emenda Modificativa nº 
02/2022). 

Parágrafo único. Para efeitos desta Lei considera-se: 

I - Proprietário: é aquele que é, comprovadamente, o dono de uma coisa; 

II - Possuidor: aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade; 

III - Imóveis urbanos: imóveis residenciais, comerciais e industriais, terrenos, lotes e galpões lindeiros à via ou logradouro público, no perímetro urbano; 

IV - Imóveis limpos: aqueles cuja vegetação não ultrapasse 0,50 cm (cinquenta centímetros), considerando-se qualquer ponto dele e que não sirva como 
depósito de lixo, entulhos e materiais inservíveis; 

V - Muros: aqueles feitos de alvenaria de tijolo, revestidos de argamassa ou de placas de concreto pré-moldados, em esquadrias metálicas ou em alambra-
do, pintados adequadamente. 

VI - Calçadas: faixa destinada ao trânsito de animais e pedestres, livre de entulhos, lixo, materiais e quaisquer outros obstáculos, localizada entre a linha 
de construção do imóvel e a faixa de rolamento de veículos, com piso confeccionado em pedra, grama, cimento ou outro material antiderrapante. 

VII - Testada de terreno: é o comprimento do terreno, ou seja, representa o tamanho da frente do imóvel, incluindo muros laterais, se existirem. 

Art. 2º. Fica terminantemente proibido utilizar, como forma de limpeza, o emprego de fogo, bem como os herbicidas proibidos por lei, que não estejam re-
gistrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA ou que não sejam autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 
ANVISA e outros meios prejudiciais à saúde e à segurança, sujeitando o infrator às penalidades da tabela do Anexo I, que é parte integrante desta Lei. 
Emenda Modificativa nº 01/2022). 

Art. 3º. Estando o imóvel em desconformidade com o disposto no art. 1º, o proprietário ou possuidor será notificado para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
corridos, efetue a limpeza e/ou construa o muro e a calçada do seu imóvel, mantendo-o sempre em perfeito estado de conservação. 

Art. 4º. O proprietário ou possuidor do imóvel de que trata esta Lei será considerado regularmente notificado mediante as seguintes providências: 

I - Simples entrega da notificação no endereço de correspondência constante no Cadastro Imobiliário Municipal, indicado pelo proprietário e/ou possuidor 
ou por seu representante legal; 

II - Por edital publicado na Imprensa Oficial do Município. 

Parágrafo único. A entrega das intimações poderá ser efetuada diretamente pela Administração Pública Municipal e deverá conter mecanismo que com-
prove seu recebimento ou assinatura do notificado no respectivo auto, e se realizada por via postal, deverá ser enviada com aviso de recebimento (AR). 

Art. 5º. Após a notificação, realizada de acordo com uma das formas previstas no art. 4º desta Lei e, ultrapassado o prazo do art. 3º, a Fiscalização do Mu-
nicípio retornará ao local para constatação do cumprimento da notificação, lavrando-se o respectivo Auto de Constatação. 

Art. 6º. Constatado o não cumprimento da notificação, será lavrado Auto de Infração, aplicando-se a multa da tabela do Anexo I, que é parte integrante 
desta Lei. 

§1º. A partir da data do Auto de Infração, passará a correr o prazo de 15 (quinze) dias para que o proprietário ou possuidor do imóvel apresente defesa, a 
ser protocolada na Prefeitura Municipal e encaminhada ao setor de fiscalização, para análise e parecer. 

§2º. A defesa poderá ser instruída com a comprovação da regularização da situação do imóvel, nos termos das condições previstas no artigo 1º, sem pre-
juízo da verificação pela fiscalização no local. 

§3º. Comprovado pela fiscalização que a irregularidade foi sanada, após a aplicação do Auto de Infração e até o seu julgamento pelo órgão de fiscalização, 
a multa poderá ser cancelada integralmente, ficando o imóvel sujeito a novas fiscalizações durante o exercício para comprovação do cumprimento das 
condições estabelecidas no art. 1º da presente Lei. 

Continua nas fls 03... 
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Caderno do Executivo 
§4º. Em caso de reincidência, constatado o não cumprimento da notificação referida no caput será aplicado o valor da multa em dobro.  

§5º. A reincidência ficará configurada quando a fiscalização da prefeitura constatar que houve a aplicação de multa por falta de cumprimento das condi-
ções do artigo 1º, no período de 12 (doze) meses. 

Art. 7º. Vencido o prazo da defesa sem a manifestação ou providências pelo proprietário ou possuidor, fica facultado ao Município proceder à limpeza do 
imóvel, levantar o muro e fazer o calçamento diretamente ou por intermédio de empresas terceirizadas, informando-se a Secretaria Municipal da Fazenda 
para que efetue a cobrança juntamente com o IPTU e, em caso de não pagamento, inscreva esses custos em nome do proprietário ou possuidor, constan-
te no Cadastro Imobiliário Municipal, em dívida ativa municipal. 

Art. 8º. Fica estabelecido, para os fins previstos no art. 7º desta Lei, o valor de: 

I - R$ 5,71 (cinco reais e setenta e um centavos) por metro quadrado de terreno limpo; 

II - R$ 214,78 (duzentos e quatorze reais e setenta e oito centavos), a hora de uso de máquina. 

Art. 9º. Nos casos em que a situação do imóvel ofereça riscos à saúde, à integridade física ou à segurança pública, fica autorizada a Prefeitura Municipal a 
efetuar sua limpeza, fazer muro ou calçada através do setor competente, independentemente de intimação ou multa, após parecer da Vigilância Sanitária 
Municipal, observando-se, nesses casos, o disposto no art. 7º desta Lei, no que couber. 

Parágrafo único. A obrigatoriedade da construção de muros e calçadas desta Lei não se aplicará para as famílias de baixa renda, cadastradas nos Pro-
gramas Sociais Governamentais, e para aposentados e famílias que, comprovadamente, tenham renda inferior a 01 (um) salário mínimo. Emenda Aditiva 
nº 03/2022). 

Art. 10. Os valores previstos nesta Lei serão atualizados anualmente de acordo com a variação do IPCA, ou aquele que venha a substituí-lo. 

Art. 11. As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta das verbas próprias consignadas no orçamento. 

Art. 12. O Poder Executivo poderá editar Decreto para regulamentar a presente Lei. 

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Lei Municipal nº 364, de 13 de agosto de 1997. 

 

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema/SP, 11 de maio de 2022. 

 

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 Interina de Governo e Negócios Jurídicos 

 

 

 

ANEXO I 

MULTA por uso de herbicidas proibidos por lei, emprego de fogo e outros meios prejudiciais à saúde e à segurança 

ÁREA DO TERRENO (m²) MULTA (R$) 

Até 300 150,00 

De 301 a 500 187,00 

De 501 a 1000 413,00 

Acima de 1000 790,00 

MULTA por falta de limpeza do imóvel 

ÁREA DO TERRENO (m²) MULTA (R$) 

Até 300 150,00 

De 301 a 500 187,00 

De 501 a 1000 413,00 

Acima de 1000 790,00 

MULTA por falta de muro 

R$ 50,00 o metro linear da testada do terreno 

MULTA por falta de calçada 

R$ 70,00 por metro linear 

MULTA por falta de limpeza/obstrução de calçada 

R$ 70,00 por metro ocupado 

... Continuação da Lei Ordinária 1.435/2022... 
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Caderno do Executivo 
AVISO DE LICITAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Paranapanema/SP torna público para conhecimento dos interessados, que encontra se aberta a licitação na modalidade Pregão 
Presencial Nº 28/2022 cujo objeto é o Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de  limpeza para Secretaria Municipal de Administração e 
demais Secretarias, de acordo com o Anexo I - Termo de Referência do edital. Os envelopes de nº 01(Proposta) e nº 02 (Habilitação) deverão ser protoco-
lados até as 09h00min do dia 25 de maio de 2022. A sessão pública se dará a seguir, no mesmo dia e horário. O edital encontra-se a disposição no ende-
reço acima em horário de expediente, até as 24 horas que antecedem a data do recebimento dos envelopes ou site www.paranapanema.sp.gov.br. Maio-
res informações no setor de Licitações, fone (014) 99670-9667 ou silas.licitacao@paranapanema.sp.gov.br. Paranapanema/SP, Rodolfo Hessel Fangani-
ello – Prefeito Municipal, 11/05/2022. 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Paranapanema/SP torna público para conhecimento dos interessados, que encontra se aberta a licitação na modalidade Pregão 
Presencial Nº 31/2022, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para  Aquisição de material didático-pedagógico para  a Secretaria Municipal  
de  Educação, conforme especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do edital. Os envelopes de nº 01(Proposta) e nº 02 
(Habilitação) deverão ser protocolados até as 09h00min do dia 24 de maio de 2022. A sessão pública se dará a seguir, no mesmo dia e horário. O edital 
encontra-se a disposição no endereço acima em horário de expediente, até as 24 horas que antecedem a data do recebimento dos envelopes ou site 
www.paranapanema.sp.gov.br. Maiores informações na Divisão de Licitações, fone (014) 99670-9667 ou silas.licitacao@paranapanema.sp.gov.br. Parana-
panema/SP, Rodolfo Hessel Fanganiello – Prefeito Municipal, 11/05/2022. 

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
Contrato: nº 18/2021– Pregão Presencial Nº 21/2021 - Contratado: O3 GESTÃO AMBIENTAL EIRELI-EPP 
Objeto: Contratação de empresa especializada de Engenharia para prestação de serviços incluindo (coleta, transporte, tratamento e destinação final) dos 
resíduos sólidos de Saúde dos grupos A, B e E, no Município de Paranapanema e Distrito de Campos de Holambra II. 
Da prorrogação: Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 31/05/2022 e encerrando-se em 30/05/2023, na forma do inciso II, do artigo 57, da 
Lei Federal n.º 8.666/93. Paranapanema/SP, Rodolfo Hessel Fanganiello – Prefeito Municipal, 28/04/2022. 
 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE VALOR 
CONTRATADA: ALMEIDA & OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. 
CONTRATO N° 02/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 
 OBJETO: Aquisição de combustível (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL E DIESEL S10) diretamente de Posto de Atendimento para o abastecimento 
da frota municipal.  
Do acréscimo de quantidades: fica o valor a ser pago pelo produto item 03 – DIESEL S-500 R$ 6,37 (seis reais e trinta e sete centavos) o litro (1000 ml), 
tendo um reajuste de aproximadamente 16% (dezesseis por cento), com fundamento na Clausula Terceira, subitem 3.2 do contrato. Paranapanema/SP, 
Rodolfo Hessel Fanganiello – Prefeito Municipal, 05/05/2022. 
 

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL  DA ATA DE REGISTRO 
CONTRATADA: Patrícia Mara Tamborrino Importação e Exportação Eireli - EPP   
PREGÃO PRESENCIAL: 33/2021 
DA RESCISÃO-  O presente Termo tem por objeto a Rescisão integral da Ata de Registro nº 42/2021, a presente rescisão se dá por ato unilateral do Muni-
cípio da Estância Turística de Paranapanema, com fundamento o quanto disposto no inciso X, do art. 78, C/C inciso I,do artigo 79 da Lei Federal nº 
8.666/93,  na forma do Despacho da Procuradoria Geral do Município. Em decorrência de falecimento do Titular da empresa, considerando que a Sra. Pa-
trícia Mara Tamborrino  era a única Titular da empresa. 
Paranapanema/SP, Rodolfo Hessel Fanganiello – Prefeito Municipal, 09/05/2022. 
 

http://www.paranapanema.sp.gov.br
mailto:silas.licitacao@paranapanema.sp.gov.br
http://www.paranapanema.sp.gov.br
mailto:silas.licitacao@paranapanema.sp.gov.br
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Caderno do Legislativo 
EXTRATO DE CONTRATO 

 CONTRATO N°. 09/2022 

 PROCESSO N°. 11/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 10/2022 

OBJETO: Contratação de jurídica para prestação de serviços técnicos especializados de contabilidade, devidamente inscrita perante o Conselho Regional 

de Contabilidade do Estado de São Paulo para Assessoria e Consultoria Contábil, financeira, Recursos Humanos, acompanhamentos em Sessões, orien-

tação e parecer nas questões orçamentárias, pelo prazo de 04 (quatro) meses, prorrogável na forma do art. 57, § 1° da Lei Federal n°. 8.666/93, conforme 

Termo de Referência. 

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA 

CNPJ: 01.816.270/0001-38 

Contratada: SH MELÍCIO GESTÃO ME 

CNPJ: 06.084.390/0001-01 

Valor mensal: R$ 4.150,00 (Quatro mil e cento e cinquenta reais) 

Duração do Contrato- 04 (meses) 

Assinatura 06/05/2022 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato n°.10/2022 

Processo n°. 10/2022 

Dispensa n°. 09/2022 

Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de Câmeras de Segurança e peças para Monitoramento da Câmara Municipal de Parana-

panema, incluindo os serviços de instalação, configuração da Solução e Treinamento do sistema, conforme condições e especificações constantes no 

Termo de Referência. 

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PARANPANEMA 

CNPJ: 01.816.270/0001-38 

Contratado: R F FERNANDES-ME 

CNPJ: 10.521.678/0001-73 

Valor global: R$16.399,90 (Dezesseis mil, trezentos e noventa reais e noventa centavos) 

Duração do Contrato- 40 (quarenta) dias 

Assinatura: 06/05/2022 

EXTRATO DE CONTRATO 

 

Termo Aditivo nº. 001/2022 

Contrato nº. 034/2021 

Dispensa de Licitação nº. 023/2021 

Contratante: Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema 

Contratada: F J DE ALMEIDA MELO ME - CNPJ-MF sob nº. 02.203.355/0001-03 

Objeto: Prorrogação de vigência do contrato original  

Vigência: 15/05/2022 à 13/08/2022 



DIÁRIO      OFICIAL 
DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA 

Quarta-Feira, 11 de maio de 2022  -  17:09:48      Ano V   -   Edição 824 

 6 Assinado Digitalmente conforme MP 2.200-2, de 2001. garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade 

Prefeito Municipal: Rodolfo Hessel Fanganiello E-mal:rodolfofanganiello@paranapanema.sp.gov.br Fone: 14 3713 9243 

Vice Prefeito: Aroldo Donizete Augusto E-mal:administracao@paranapanema.sp.gov.br Fone: 14 3713 9243 

Secretário Geral do Município: Lucas Pereira E-mal:lucas.pereira@paranapanema.sp.gov.br Fone: 14 3713 9244 

Secretário Municipal de Administração: Oseas Rosa Junior E-mal:oseas.rosa@paranapanema.sp.gov.br Fone: 14 3713 9249 

Secretário Municipal da Agricultura: Moisés José de Oliveira E-mal:agricultura@paranapanema.sp.gov.br Fone: 14 3713 1212 

Secretário Municipal do Meio Ambiente: Henry Elthon Almeida Alves E-mal:meioambiente@paranapanema.sp.gov.br Fone: 14 3713 1212 

Secretária Municipal do Desenvolvimento Social: Paula Aparecida Cleto de Barros Araújo E-mal:paula.araujo@paranapanema.sp.gov.br Fone: 14 3713 1030 

Secretária Municipal da Educação: Gabrielle Feliciano de Oliveira E-mal:educacao@paranapanema.sp.gov.br Fone: 14 3713 1585 

Secretário Municipal da Fazenda: Lilia Maria Almeida E-mail:lilia.fazenda@paranapanema.sp.gov.br Fone: 14 3713 9216 

Secretária Municipal Interina de Governo e Negócios Jurídicos:  Lilian Maria Grando  E-mal:planejamento@paranapanema.sp.gov.br Fone: 14 3713 9243 

Secretário Municipal de Obras: Luiz Fernando Iagobucci Negrão E-mal:luiz.negrao@paranapanema.sp.gov.br Fone: 14 3713 9244 

Secretário Municipal da Saúde: Gerson Antonio da Silva E-mal:secsaude@paranapanema.sp.gov.br Fone: 14 3713 1493 

Secretária Municipal de Planejamento e Gestão: Lilian Maria Grando E-mal:planejamento@paranapanema.sp.gov.br Fone: 14 3713 9233 

Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Esporte: Haroldo Hatzfield Junior E-mal:turismo@paranapanema.sp.gov.br Fone: 14 3713 1471 

Quadro Administrativo  

EXPEDIENTE 

A Imprensa Oficial do Município da Estância Turística de Paranapanema, é um Diário Oficial veiculado exclusivamente na forma eletrônica, sendo uma publicação das entidades da Admi-

nistração Direta e Indireta deste Município, sendo as referidas entidades inteiramente responsáveis pelos conteúdos aqui publicados. A Imprensa Oficial foi criada através da Lei Ordinária 

Municipal 1.264/2018. A Diagramação, Edição e Veiculação é de responsabilidade do Setor de Comunicação da Prefeitura Municipal, situado na rua Capitão Pinto de Melo, 485 - bairro 

Centro - na cidade de Paranapanema Estado de São Paulo, CEP: 18.720-000 - E-mail: iompar@paranapanema.sp.gov.br - Fone 14 3713 9200 Ramal 9355. As edições do Diário Oficial da 

Estância Turística de Paranapanema poderão ser consultadas no site oficial da Prefeitura Municipal, por meio do endereço eletrônico: www.paranapanema.sp.gov.br 

Diretor Responsável: Jorge Antonio Finelli  -  E-mail: iompar@paranapanema.sp.gov.br 

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 - Centro - Paranapanema - SP. 

Fone: 14 3713 9200  - CEP: 18.720-000 

Site: www.paranapanema.sp.gov.br 
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