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Institucionais

Anote na sua agenda. Vem aí, mais uma edição do Cata-Treco.
Paranapanema unida contra a dengue. Descarte os resíduos, como latas,
garrafas, pneus, galhos, restos de madeira, móveis e outros objetos que
possam acumular água da chuva. Nesta sexta-feira (13), a partir das 8h, no
Bairro Sapé. Participe. Faça a sua parte.

Equipes do programa controle da raiva dos herbívoros da Secretaria de
Estado Agricultura e Abastecimento, juntamente com a Prefeitura de Paranapanema, através da Casa da Agricultura, realizaram na semana passada, no município, a inspeções dos abrigos de morcegos hematófagos aqueles que se alimentam de sangue.
O trabalho consiste na visitação dos abrigos já cadastrados e, com a ajuda dos produtores, localizarem possíveis novos abrigos. Os técnicos também orientam os produtores rurais sobre o controle da doença e realizam captura para análise.
O controle populacional dos morcegos hematófagos é de extrema importância, pois esses animais são transmissores da raiva, uma zoonose
grave e letal para os animais e seres humanos. No meio rural, os animais
mais comumente afetados pela raiva são os bovinos e equídeos, mas todos os mamíferos são suscetíveis à doença.
Os morcegos hematófagos geralmente ficam escondidos em tocas, grutas, bueiros, túneis, minas, casas abandonadas e ocos de árvores. Tendo
conhecimento desses abrigos, o produtor deve entrar em contato com
uma unidade de defesa agropecuária ou com a casa da agricultura para
informar a localização.
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Caderno do Executivo
DECRETO Nº 2.211, DE 12 DE MAIO DE 2022.

l) Manter informada a Autoridade que determinou a abertura da Sindicância;

“Dispõe sobre a nomeação de membro para a Comissão Permanente para apu- m) Determinar o encerramento dos trabalhos;
ração de Sindicâncias e de Processos Administrativos Disciplinares no âmbito n) Emitir o relatório final, encaminhando os autos à Autoridade superior.
da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema/SP”
RODOLFO HESSEL FANGANIELLO, Prefeito Municipal da Estância Turística Art. 3º. Caberá ao Secretário:
de Paranapanema, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e;

a) Organizar os materiais necessários ao desempenho dos trabalhos;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 706, de 17 de dezembro de 2004 que dis- b) Guardar todos os materiais, documentos e outros papéis de interesse da Copõe sobre o Estatuto do Servidor Público Municipal da Estância Turística de Pa- missão Sindicante;
ranapanema, das Autarquias e das fundações municipais e dá outras providên- c) Lavrar os termos, conforme determinado pelo Presidente;
cias;
d) Participar ativamente de todas as diligências e vistorias;
CONSIDERANDO a redação do artigo 189, da Lei Municipal 706/2004, que pre- e) Assinar, juntamente com o Presidente, os termos que comporão a Sindicânvê a obrigatoriedade de o Processo Administrativo Disciplinar ser realizado por cia;

uma Comissão composta de 05 (cinco) servidores efetivos e estáveis, constituída de 03 (três) titulares e 02 (dois) suplentes,
DECRETA

f) Encaminhar os expedientes necessários ao andamento dos trabalhos de Sindicação.
Art. 4º. Caberá o membro auxiliar:

Art. 1º. Ficam nomeados para compor a Comissão Permanente para Apuração a) Assessorar os trabalhos da Comissão, sugerindo medidas de interesse da
de Sindicâncias Administrativas e de Processos Administrativos Disciplinares, Comissão;
os seguintes servidores:

b) Exercer atividades no sentido de preparar o local para os trabalhos de Sindi-

1. Cassio de Oliveira Leme; matrícula nº 210399; Engenheiro Agrônomo;

cação, recebendo e conduzindo a esse local todas as pessoas que dela participem, velando pela incomunicabilidade entre as testemunhas;

2. Jerusa Helena dos Santos; matrícula 2102595; Chefe de Divisão de Turismo c) Substituir o Secretário quando designado pelo Presidente e assinar todos os
e Cultura;
documentos juntamente com o Presidente e o Secretário.
3. Verônica Aparecida Silvestre de Oliveira; matrícula nº 4554272; Assistente Art. 5º. Conceder-se-á à Comissão Sindicante, nos termos do artigo 182 da Lei
Municipal nº 706/2004, o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabaSocial;
lhos, observando o princípio da brevidade da sindicância administrativa.
4. Jorge Antônio Finelli; matrícula 2103575; Diretor de Comunicação;

Art. 6º. Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda

5. Suziane Aparecida Teixeira; matrícula 450068; Chefe de Divisão Operacional. documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher
quaisquer depoimentos e demais provas que entender pertinentes.
Parágrafo único. A escolha do Presidente, membros titulares e membros suplentes deverão ocorrer por livre escolha entre os servidores nomeados, de
acordo com o tipo de processo a ser instaurado.
Da Sindicância Administrativa

Do Processo Administrativo Disciplinar
Art. 7º. Caberá ao Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar dar número ao procedimento no momento da sua autuação.
Art. 8º. Deverá ser concedido à Comissão Processante, nos termos do artigo

Art. 2º. Caberá ao Presidente da Comissão Sindicante:

192, da Lei Municipal nº 706/2004, o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclu-

a) Instalar os trabalhos da Comissão;

são dos trabalhos.

b) Observar estritamente os princípios da brevidade, clareza e exatidão;

Art. 9º. Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda

c) Exercer a presidência e a representação dos trabalhos da Comissão, dirigin- documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher
quaisquer depoimentos e demais provas que entender pertinentes, em especial
do todas as ações necessárias ao bom desempenho daquela;

d) Efetuar a designação dos demais membros para exercerem as funções de
auxiliares dos trabalhos, como secretário e membro auxiliar;

a apuração de eventual existência de outros documentos que possam provar o
exercício irregular de atribuições.

e) Determinar as Intimações e Notificações das pessoas que façam parte da Art. 10. O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revoSindicância;
gadas as disposições em contrário, em especial o Decreto 2.179/2022.
f) Determinar a lavratura dos Termos dos atos praticados pela Comissão;
g) Estipular locais, horários e prazos a serem cumpridos pelos membros e par-

Prefeitura da Estância Turística de Paranapanema, 11 de maio de 2022.

tes na Sindicância;
h) Assinar todo e qualquer documento necessário ao desenvolvimento dos traRODOLFO HESSEL FANGANIELLO

balhos;
i) Laborar no sentido de que os direitos legais do (s) Sindicado (s) sejam rigoro-

Prefeito
Registrado e Publicado no Paço Municipal da Prefeitura da Estância Turística

samente obedecidos;
j) Providenciar a qualificação das partes e reduzir a Termo os depoimentos e
interrogatórios;

de Paranapanema, na data supra.
GABRIELE FELICIANO DE OLIVEIRA

k) Determinar diligência e demais atos processuais, juntadas de documentos,

Secretária Interina de Governo e Negócios Jurídicos

desde que de interesse da Comissão;
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Caderno do Executivo
PORTARIA Nº 442 DE 12 DE MAIO DE 2022
DEMISSÃO
RODOLFO HESSEL FANGANIELLO, Prefeito Municipal da Estância Turística de Paranapanema, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições
legais.
Considerando o Processo Administrativo Disciplinar n° 12/2019, instituído pela Portaria n° 321, de 14 de maio de 2019, referente à apuração de
maus tratos a crianças cometidos pela servidora K.C.S,
RESOLVE:
I – Desligar do quadro de servidores municipais a partir de 12 de maio de 2022, a servidora K. C. S., portadora da cédula de identidade RG nº
58.044.712-1 SSP/SP, lotada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR PEB I do Quadro de Servidores da Municipalidade, por motivo de PRATICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E OFENSA FÍSICA EM SERVIÇO.
II – Esta portaria entrará em vigor, na data da sua publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema, 12 de maio de 2022.
Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Paranapanema, na data supra.
RODOLFO HESSEL FANGANIELLO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 443 DE 12 DE MAIO DE 2022
DEMISSÃO
RODOLFO HESSEL FANGANIELLO, Prefeito Municipal da Estância Turística de Paranapanema, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições
legais.
Considerando o Processo Administrativo Disciplinar n° 12/2019, instituído pela Portaria n° 321, de 14 de maio de 2019, referente à apuração de
maus tratos a crianças cometidos pela servidora K.C.S.,
RESOLVE:
I – Desligar do quadro de servidores municipais a partir de 12 de maio de 2022, a servidora K. C. S., portadora da cédula de identidade RG nº
58.044.712-1 SSP/SP, lotada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL AEE do Quadro de Servidores da Municipalidade, por motivo de PRATICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E OFENSA FÍSICA EM SERVIÇO.
II – Esta portaria entrará em vigor, na data da sua publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema, 12 de maio de 2022.

Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Paranapanema, na data supra.

RODOLFO HESSEL FANGANIELLO
PREFEITO MUNICIPAL
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Caderno do Executivo
PORTARIA Nº 444, DE 12 DE MAIO DE 2022
Dispõe sobre a instauração de Processo Administrativo Disciplinar
RODOLFO HESSEL FANGANIELLO, Prefeito do Município da Estância Turística de Paranapanema, Estado de São Paulo, usando suas atribuições legais e;

CONSIDERANDO o dever de adotar medidas necessárias à preservação dos princípios basilares da Administração Pública, insculpidos nos art. 37 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a possível prática de infração funcional cometida por servidor, consistente abandono de cargo e inassiduidade habitual, conforme Memorando nº
71/2022, do Departamento de Recursos Humanos;
CONSIDERANDO que é obrigação da Administração Pública promover a apuração de fatos e responsabilidade sempre que houver indícios de infrações disciplinares cometidas por servidores;
RESOLVE
I – Instaurar Procedimento Administrativo Disciplinar para apurar eventual exercício irregular de atribuição, pela prática prevista nos artigos 175 e 176, da Lei Municipal
706/2004, no evento do qual teria praticado a servidora E.O.M.S., matrícula nº 2100991, a ser encaminhado à Comissão Processante para apuração.
II – O Presidente da Comissão dará número ao procedimento no momento de sua autuação.
III – Conceder-se-á à Comissão Processante, nos termos do art. 192 da Lei Municipal nº 706/2004, o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos.

IV – Para bem cumprir suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer depoimentos e demais provas que entender pertinentes, em especial a apuração de eventual existência de outros documentos que possam comprovar o exercício irregular de atribuições.
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema/SP, 12 de maio de 2022.

RODOLFO HESSEL FANGANIELLO

Prefeito
Publicada e Registrada no Paço Municipal da Estância Turística de Paranapanema, na data supra.
GABRIELE FELICIANO DE OLIVEIRA
Secretária Interina de Governo e Negócios Jurídicos

PORTARIA Nº 445, DE 12 DE MAIO DE 2022

Dispõe sobre a instauração de Processo Administrativo Disciplinar
RODOLFO HESSEL FANGANIELLO, Prefeito do Município da Estância Turística de Paranapanema, Estado de São Paulo, usando suas atribuições legais e;
CONSIDERANDO o dever de adotar medidas necessárias à preservação dos princípios basilares da Administração Pública, insculpidos nos art. 37 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a possível prática de infração funcional cometida por servidor, consistente abandono de cargo e inassiduidade habitual, conforme Memorando nº
72/2022, do Departamento de Recursos Humanos;
CONSIDERANDO que é obrigação da Administração Pública promover a apuração de fatos e responsabilidade sempre que houver indícios de infrações disciplinares cometidas por servidores;
RESOLVE
I – Instaurar Procedimento Administrativo Disciplinar para apurar eventual exercício irregular de atribuição, pela prática prevista nos artigos 175 e 176, da Lei Municipal
706/2004, no evento do qual teria praticado a servidora A.M.B.M.S., matrícula nº 450099-7, a ser encaminhado à Comissão Processante para apuração.
II – O Presidente da Comissão dará número ao procedimento no momento de sua autuação.
III – Conceder-se-á à Comissão Processante, nos termos do art. 192 da Lei Municipal nº 706/2004, o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos.
IV – Para bem cumprir suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer depoimentos e demais provas que entender pertinentes, em especial a apuração de eventual existência de outros documentos que possam comprovar o exercício irregular de atribuições.
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema/SP, 12 de maio de 2022.

RODOLFO HESSEL FANGANIELLO
Prefeito
Publicada e Registrada no Paço Municipal da Estância Turística de Paranapanema, na data supra.
GABRIELE FELICIANO DE OLIVEIRA
Secretária Interina de Governo e Negócios Jurídicos
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Caderno do Executivo
PORTARIA Nº 446, DE 12 DE MAIO DE 2022
Dispõe sobre a instauração de Processo Administrativo Disciplinar
RODOLFO HESSEL FANGANIELLO, Prefeito do Município da Estância Turística de Paranapanema, Estado de São Paulo, usando suas atribuições legais e;

CONSIDERANDO o dever de adotar medidas necessárias à preservação dos princípios basilares da Administração Pública, insculpidos nos art. 37 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a possível prática de infração funcional cometida por servidor, consistentes em não se apresentar ao local de trabalho sem autorização do superior,
falta de comprometimento com a escala de plantão, ofensa verbal e física no local de trabalho e desaparecimento de uma quantia em dinheiro, conforme denúncias contidas nos processos internos nº 2022/02/001044 e 2022/02/000792 (em anexo);
CONSIDERANDO que é obrigação da Administração Pública promover a apuração de fatos e responsabilidade sempre que houver indícios de infrações disciplinares cometidas por servidores,
RESOLVE
I – Instaurar Procedimento Administrativo Disciplinar para apurar eventual exercício irregular de atribuição, por não observar os deveres previstos nos incisos I, II, III, IV,
IX, X e XI, do artigo 156, da Lei Municipal 706/2004, bem como pela prática da conduta previstas no inciso I, do artigo 157 e no inciso VIII, do artigo 171, da mesma Lei,
no evento do qual teria praticado a servidora F.C.N., matrícula nº 4500687, a ser encaminhado à Comissão Processante para apuração.
II – O Presidente da Comissão dará número ao procedimento no momento de sua autuação.
III – Conceder-se-á à Comissão Processante, nos termos do art. 192 da Lei Municipal nº 706/2004, o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos.
IV – Para bem cumprir suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer depoimentos e demais provas que entender pertinentes, em especial a apuração de eventual existência de outros documentos que possam comprovar o exercício irregular de atribuições.
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema/SP, 12 de maio de 2022.

RODOLFO HESSEL FANGANIELLO
Prefeito
Publicada e Registrada no Paço Municipal da Estância Turística de Paranapanema, na data supra.
GABRIELE FELICIANO DE OLIVEIRA
Secretária Interina de Governo e Negócios Jurídicos

PORTARIA Nº 447, DE 12 DE MAIO DE 2022
Dispõe sobre a instauração de Processo Administrativo Disciplinar
RODOLFO HESSEL FANGANIELLO, Prefeito do Município da Estância Turística de Paranapanema, Estado de São Paulo, usando suas atribuições legais e;
CONSIDERANDO o dever de adotar medidas necessárias à preservação dos princípios basilares da Administração Pública, insculpidos nos art. 37 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a possível prática de infração funcional cometida por servidor, consistente em não comparecer para a realização de perícia médica, conforme Memorando nº 75/2022 do Departamento de Recursos Humanos, requerimentos e atestados anexos;
CONSIDERANDO que é obrigação da Administração Pública promover a apuração de fatos e responsabilidade sempre que houver indícios de infrações disciplinares cometidas por servidores;
RESOLVE
I – Instaurar Procedimento Administrativo Disciplinar para apurar eventual exercício irregular de atribuição, por descumprimento do previsto no artigo 156, XVIII, da Lei
Municipal 706/2004, no evento do qual teria praticado a servidora R.D.M.N., matrícula nº 155701-7, a ser encaminhado à Comissão Processante para apuração.
II – O Presidente da Comissão dará número ao procedimento no momento de sua autuação.
III – Conceder-se-á à Comissão Processante, nos termos do art. 192 da Lei Municipal nº 706/2004, o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos.
IV – Para bem cumprir suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer depoimentos e demais provas que entender pertinentes, em especial a apuração de eventual existência de outros documentos que possam comprovar o exercício irregular de atribuições.
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema/SP, 12 de maio de 2022.
RODOLFO HESSEL FANGANIELLO
Prefeito
Publicada e Registrada no Paço Municipal da Estância Turística de Paranapanema, na data supra.
GABRIELE FELICIANO DE OLIVEIRA
Secretária Interina de Governo e Negócios Jurídicos
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Caderno do Executivo
PORTARIA Nº 448, DE 12 DE MAIO DE 2022
Dispõe sobre a instauração de Processo Administrativo
RODOLFO HESSEL FANGANIELLO, Prefeito Municipal do Município da Estância Turística de Paranapanema, Estado de São Paulo, usando suas atribuições legais e;
CONSIDERANDO o dever de adotar medidas necessárias à preservação dos princípios basilares da Administração Pública, insculpidos nos art. 37 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO os fatos apontados no processo nº 2021/09/006664, no sentido de que a empresa RGM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA-ME,
vencedora da Tomada de Preços nº 02/2019, teria descumprido o contrato nº 47/2019, pois teria paralisado as obras objeto do contrato – 3ª Etapa do Recinto de Festas – sem justificativa;
CONSIDERANDO que o descumprimento da obrigação assumida pode atrair as sanções administrativas previstas no contrato, bem como na Lei 8.666/93
e;
CONSIDERANDO que é obrigação da Administração Pública promover a apuração de fatos e responsabilidade sempre que houver indícios de más condutas que prejudiquem a Administração Pública por empresas ganhadoras de certames licitatórios;

RESOLVE
I – Instaurar Procedimento Administrativo para apurar eventual responsabilidade nos eventos dos quais teria praticado a empresa RGM CONSTRUÇÕES

E COMÉRCIO LTDA-ME, pela não observância aos dispositivos da Lei 8.666/93, atraindo sua responsabilidade conforme previsto na mesma Lei (artigos
66, 77, 86, 87).

II – Incumbe ao gestor do contrato elaborar a proposta de aplicação de penalidade, em relatório contendo breve relato dos fatos e parecer com a caracterização da infração praticada pelo contratado, nos termos do artigo 87, da Lei 8.666/93. A definição da penalidade deverá considerar a gravidade da conduta praticada, a culpabilidade do infrator, a intensidade do dano provocado e o caráter educativo da pena, segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade;

III – Após a apresentação da proposta, a autoridade competente notificará o contratado, por carta com Aviso de Recebimento (AR), para apresentar defesa
prévia no prazo de 05 (cinco) dias úteis, no caso das sanções previstas nos incisos I, II e III, do artigo 87, da Lei 8.666/93 ou 10 (dez) dias úteis, no caso
da sanção prevista no inciso IV, do mesmo artigo;

IV - Recebida a defesa prévia, o Secretário competente manifestar-se-á motivadamente sobre ela, aplicará a penalidade e cientificará o contratado, cabendo recurso na forma do artigo 109, da Lei 8.666/93, o qual será decidido pelo Prefeito.

V - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

RODOLFO HESSEL FANGANIELLO
Prefeito
Publicada e Registrada no Paço Municipal da Estância Turística de Paranapanema, na data supra.
GABRIELE FELICIANO DE OLIVEIRA
Secretária Interina de Governo e Negócios Jurídicos
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Caderno do Executivo
PORTARIA Nº 449, DE 12 DE MAIO DE 2022
Dispõe sobre a instauração de Processo Administrativo Disciplinar
RODOLFO HESSEL FANGANIELLO, Prefeito do Município da Estância Turística de Paranapanema, Estado de São Paulo, usando suas atribuições legais e;

CONSIDERANDO o dever de adotar medidas necessárias à preservação dos princípios basilares da Administração Pública, insculpidos nos art. 37 da
Constituição Federal;

CONSIDERANDO a possível prática de infração funcional cometida por servidor, consistente em não se apresentar ao trabalho, embora convocado para
tanto, conforme Memorando nº 02/2021, do Departamento de Recursos Humanos;

CONSIDERANDO que é obrigação da Administração Pública promover a apuração de fatos e responsabilidade sempre que houver indícios de infrações
disciplinares cometidas por servidores;

RESOLVE

I – Instaurar Procedimento Administrativo Disciplinar para apurar eventual exercício irregular de atribuição, pela não observância dos deveres previstos no
inciso IV, do artigo 156, da Lei Municipal nº 706/2004, no evento do qual teria praticado a servidora N.S.B.S., matrícula nº 4575652, a ser encaminhado à
Comissão Processante para apuração.

II – O Presidente da Comissão dará número ao procedimento no momento de sua autuação.

III – Conceder-se-á à Comissão Processante, nos termos do art. 192 da Lei Municipal nº 706/2004, o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos
trabalhos.

IV – Para bem cumprir suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer depoimentos e demais provas que entender pertinentes, em especial a apuração de eventual existência de outros documentos que possam comprovar o exercício irregular de atribuições.

V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

RODOLFO HESSEL FANGANIELLO

Prefeito
Publicada e Registrada no Paço Municipal da Estância Turística de Paranapanema, na data supra.

GABRIELE FELICIANO DE OLIVEIRA
Secretária Interina de Governo e Negócios Jurídicos
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Caderno do Executivo
PORTARIA Nº 450, DE 12 DE MAIO DE 2022
Dispõe sobre a instauração de Processo Administrativo Disciplinar

RODOLFO HESSEL FANGANIELLO, Prefeito do Município da Estância Turística de Paranapanema, Estado de São Paulo, usando suas atribuições legais e;

CONSIDERANDO o dever de adotar medidas necessárias à preservação dos princípios basilares da Administração Pública, insculpidos nos art. 37 da
Constituição Federal;

CONSIDERANDO a possível prática de infração funcional cometida por servidor, consistente em não se apresentar ao trabalho, embora convocado para
tanto, conforme Memorando nº 02/2021, do Departamento de Recursos Humanos;

CONSIDERANDO que é obrigação da Administração Pública promover a apuração de fatos e responsabilidade sempre que houver indícios de infrações
disciplinares cometidas por servidores;
RESOLVE

I – Instaurar Procedimento Administrativo Disciplinar para apurar eventual exercício irregular de atribuição, pela não observância dos deveres previstos no
inciso IV, do artigo 156, da Lei Municipal nº 706/2004, no evento do qual teria praticado a servidora J.P.C.C., matrícula nº 4500830, a ser encaminhado à
Comissão Processante para apuração.

II – O Presidente da Comissão dará número ao procedimento no momento de sua autuação.

III – Conceder-se-á à Comissão Processante, nos termos do art. 192 da Lei Municipal nº 706/2004, o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos
trabalhos.

IV – Para bem cumprir suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer depoimentos e demais provas que entender pertinentes, em especial a apuração de eventual existência de outros documentos que possam comprovar o exercício irregular de atribuições.

V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

RODOLFO HESSEL FANGANIELLO
Prefeito

Publicada e Registrada no Paço Municipal da Estância Turística de Paranapanema, na data supra.

GABRIELE FELICIANO DE OLIVEIRA
Secretária Interina de Governo e Negócios Jurídicos

Assinado Digitalmente conforme MP 2.200-2, de 2001. garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade
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Caderno do Legislativo
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS Nº 01/2022
CLEBER FERREIRA DA SILVA HULSHOF, Presidente da Câmara Municipal de Paranapanema, usando de suas atribuições legais torna público, para
conhecimento dos interessados, que realizará Processo Seletivo para admissão de Estagiários e formação de cadastro reserva, que serão disponibilizados de acordo com a necessidade da Câmara Municipal, após verificação da existência de condições de proporcionar experiên cia prática na linha de
formação do estagiário.
CAPÍTULO I
Instruções especiais
Artigo 1º: - O Processo Seletivo destina-se a admissão de estagiários, conforme disposto na Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e da
Lei nº. 1.395 de fevereiro de 2002 e Decreto nº. 01 de 03 março de 2022, e será formalizado através de Termo de Compromisso de Estágio, cujas funções
serão distribuídas nos Departamentos da Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema/SP, atendendo a necessidade de cada um e de acordo com a área de formação do aluno, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho, não criando vínculo empregatício
de qualquer natureza.

Artigo 2º: - O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas de estagiários conforme quadro abaixo:
CURSOS – NÍVEL SUPERIOR
ADMINISTRAÇÃO ou TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
CIÊNCIAS CONTÁBEIS

SEMESTRE

VAGAS

A PARTIR DO 1º
A PARTIR DO 1º

2

A PARTIR DO 1º

DIREITO

2
1

Artigo 3º:- O prazo de validade do Processo Seletivo será de 01 (um) ano, contados a partir da data de sua homologação, podendo ser prorrogado, a critério do Presidente da Câmara Municipal, por igual período.
Artigo 4º:- O Estagiário receberá mensalmente, como bolsa auxílio, o valor correspondente a:
I - ENSINO SUPERIOR – 30 horas semanais / 150 horas mensais – valor mensal de 80% do salário mínimo vigente;
II - ENSINO TÉCNICO - 30 horas semanais / 150 horas mensais – valor mensal de 80% do salário mínimo vigente.
CAPÍTULO II
Das pessoas com deficiência
Artigo 5º:- Em obediência ao dispositivo no Art. 37, §1º e 2º do Decreto 3.298 de 20/12/99 que regulamenta a Lei 7853/89, lhes será reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes para cada curso, individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do
presente Processo.
5.1.:- Se, na aplicação do percentual, resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), estará formada 1 (uma) vaga para a pessoa com
deficiência. Se inferior a 0,5 (cinco décimos), a formação da vaga ficará condicionada à elevação da fração para o mínino de 0,5 (cinco décimos), caso
haja aumento do número de vagas para o cargo ou função.
5.2:- Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no Art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/99.
5.3:- As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal nº 3.298/99, particularmente, em seu art. 40, participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios
de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, e a nota mínima exigida dos demais candidatos.
CAPÍTULO III
Das inscrições:
Artigo 6º:- Poderão inscrever-se ao Processo Seletivo, todos os alunos devidamente matriculados em instituições de ensino superior e de educação profissional do nível médio (técnico).

Artigo 7º:- As inscrições serão recebidas no período de 12 a 22 de maio de 2022, no horário das 08:00 às 17:00 horas, EXCETUANDO -SE O SÁBADO, na Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Paranapanema, sito a R. Francisco Alves de Almeida, 537- Centro Paranapanema - SP, sendo que para inscrever-se o aluno/candidato, deverá no ato da inscrição preencher e assinar requerimento próprio, apresentando declaração de matrícula
da instituição de ensino, citando o curso e semestre letivo atual.
Artigo 8º:- Aos beneficiários de estágio concedidos por órgão público federal, estadual ou municipal, não será permitido o acúmulo de
estágio ou qualquer outra bolsa (ter o benefício de dois ou mais estágios).
CAPÍTULO IV
Da prova e dos princípios
Artigo 9º:- Os inscritos no presente Processo Seletivo realizarão prova no dia 24/05/2022, a prova será de redação a qual terá valor máximo de 100 pontos, obedecendo os itens abaixo:
- Demonstrar domínio dos aspectos gramaticais da língua escrita – adequação ao registro, norma gramatical e convenções da escrita; 20 pontos
- Apresentar conhecimento dos mecanismos linguísticos – consideram-se neste item os aspectos referentes à coesão gramatical e lexical; 20 pontos;
- Adequar gênero e tema – compreensão do gênero proposto e aplicação de conceito das várias áreas do conhecimento para progressão temática; 20
pontos; - Desenvolver o tema dentro dos limites estruturais – encadeamento das partes do texto; 20 pontos; Utilizar recursos de argumentação e coerência – reflete a capacidade do candidato de relacionar os argumentos e organizá-los apropriadamente; 20 pontos
Continua nas fls 03...
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9.1: – A redação deverá ter no mínimo 10 e, no máximo, 18 linhas, sob pena de ser atribuída nota zero.
Artigo 10º:- O resultado das provas será apurado pela atribuição de nota de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e a classificação se dará por nota, sendo que a
maior nota terá a primeira classificação.
10.1: – O candidato que não alcançar a pontuação mínima de 50(cinquenta) pontos será desclassificado.
Artigo 11:- As provas serão preparadas, aplicadas e corrigidas pelo Instituto Nacional Talentos de Inclusão Profissional - INTAL, CNPJ:
27.090.171/0001-05, Endereço: Av. Marques de São Vicente, 576 Cj. 605 - Bairro: Varzea da Barra Funda, São Paulo- SP.
Artigo 12:- A prova será aplicada dia 24/05/2022 as 14hs nesta cidade, na Associação Comercial de Paranapanema em sua sala de treinamento na Rua
Elizario Pereira de Melo, 25 – Centro, com duração máxima de 02 (duas) horas.
Artigo 13:- O candidato deverá comparecer para a prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos e obrigatoriamente apresentar o documento
de identidade (RG), portando caneta esferográfica (preta ou azul), lápis preto e borracha.
Artigo 14:- Ao candidato só será permitida a participação nas provas, na respectiva data, horário e local agendados não havendo segunda chamada para
as provas, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência e estarão automaticamente eliminados do presente Processo Seletivo.
Artigo 15:- As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro candidato, nem a utilização de livros, notas, impressos, celulares,
calculadoras e similares durante a sua realização. Os candidatos não deverão levar celulares para a sala de provas, porém, caso levem, estes deverão
estar desligados.
Artigo 16:- O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova, salvo em caso de extrema necessidade, desde que acompanhado por pessoal
credenciada e autorizado pelo fiscal da sala.
CAPÍTULO V
Da classificação final

Artigo 17:- A classificação final obedecerá ao edital que se dará por ordem de nota e no caso de empate será observado por ordem de exclu são, os seguintes critérios:
o candidato com maior nota na redação
o candidato com maior idade.
Artigo 18:- A classificação final se dará em ordem decrescente, ou seja, a maior nota terá a 1ª classificação, e assim sucessivamente.
Artigo 19º:- O resultado será publicado por afixação na Câmara Municipal e divulgado no “Semanário Oficial Eletrônico” da Estância Turística de Paranapanema e redes sociais da Câmara Municipal.
CAPÍTULO VI
Da Admissão do Estagiário
Artigo 20:- Os estagiários admitidos firmarão Termo de Compromisso de Estágio, pelo período máximo de até 02 (dois) anos, e serão disponibilizados de
acordo com as necessidades de cada departamento da Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema e após verificação da existência de
condições de proporcionar a preparação para as atividades produtivas do aluno, obedecida a ordem de classificação no presente Processo Seletivo.
Artigo 21:- A jornada de atividade de estágio constará do Termo de Compromisso de Estágio e não poderá ultrapassar 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta)
horas semanais.
Artigo 22:- Havendo incompatibilidade entre o horário de estágio proposto pela Câmara Municipal, de acordo com as suas necessidades e o horário de
aulas do candidato, e não havendo a possibilidade de transferência do aluno para outro período de aulas, o candidato será substituído pelo próximo classificado.
Artigo 23:- O estagiário deverá em qualquer hipótese, estar segurado para o caso de morte ou invalidez permanente em caso de acidentes pessoais, pagos pela Câmara Municipal.
Artigo 24:- O estágio não cria vínculo empregatício com a Câmara Municipal.
Artigo 25:- O aluno perderá a qualidade de estagiário, além dos casos previstos em lei, quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:
a) trancar a sua matrícula, abandonar o curso ou dele ser excluído;
b) quando a Câmara Municipal, com o acompanhamento da Coordenação das Atividades Pedagógicas, aferirem inaptidão no desenvolvimento do estágio;
c) houver cometido qualquer ato ou fato, que seja prejudicial ao bom funcionamento das atividades da Câmara Municipal.
Artigo 26:- A classificação no Processo Seletivo não gera ao candidato direito à admissão, cabendo à Câmara Municipal o direito de aproveitar os candidatos aprovados em número estritamente necessário, quando da solicitação dos departamentos, não havendo obrigatoriedade na admissão de todos os
aprovados, respeitando sempre a ordem de classificação final, bem como, não lhe garante a escolha do local de estágio.
Artigo 27:- O candidato se obriga a manter atualizados seus dados cadastrais, junto ao Departamento de Recursos Humanos da Câmara Municipal de
Paranapanema e Instituto Talentos.

CAPÍTULO VII

Continua nas fls 04...
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Das disposições finais
Artigo 28:- A inscrição implicará no conhecimento total deste Edital e a aceitação das condições do Processo Seletivo, bem como das normas que regem
as relações jurídicas desta Câmara Municipal.
Artigo 29:- Se durante o Processo Seletivo ou mesmo após a assinatura do Termo de Compromisso de Estágio ficar comprovada a falsidade de algum
dos documentos apresentados, o compromisso de estágio será rescindido, automaticamente.
Artigo 30:- Da divulgação do resultado final caberá recurso fundamentado à Câmara Municipal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data da
publicação, mediante requerimento do candidato, que deverá ser protocolado no Departamento competente e a comissão terá 02 (dois) dias para apresentação da decisão.
Artigo 31:- O presente Edital será publicado e divulgado no “Diário Oficial Eletrônico” da Estância Turística de Paranapanema, redes sociais e site da Câmara Municipal.
Artigo 32º:- Os casos omissos se eventualmente ocorrerem, serão resolvidos diretamente pela Comissão do Processo Seletivo e Diretoria Administrativa
e Jurídico da Câmara Municipal.
Paranapanema-SP, 10 de maio de 2022.

CLEBER FERREIRA DA SILVA HULSHOF
PRESIDENTE DA CÂMARA

TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 09/2022
DISPENSA Nº 08/2022
Cleber Ferreira da Silva Hulshof, Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema, no uso das atribuições legais conferidas pelo artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 RATIFICA o Processo de Dispensa de Licitação nº. 08/2022 para a contratação de empresa FILIPE
GERUNDA MAKUSKA (MATRIZ E FILIAIS) inscrita no CNPJ – nº. 18.727.788/0001-06, especializada em manutenção elétrica preventiva e corretiva
de ferramentas elétricas (quadro distribuidor de disjuntores), com fornecimento de material de consumo, ferramental e de mão de obra especializada
para Câmara Municipal de Paranapanema, determinando sua publicação na forma legal como condição de sua eficácia.
Estância Turística de Paranapanema, em 12 de maio de 2022.
Cleber Ferreira da Silva Hulshof
Presidente

TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 13/2022
DISPENSA Nº 12/2022
Cleber Ferreira da Silva Hulshof, Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema, no uso das atribuições legais conferidas pelo artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 RATIFICA o Processo de Dispensa de Licitação nº. 12/2022 para a contratação de empresa WEBLINE
SOFTWARE LTDA inscrita no CNPJ – nº. 07.673.796/0001-92, para fornecimento e manutenção de licença de uso de software em plataforma web com
a necessidade da instalação dos módulos nos computadores e servidor da Câmara Municipal de Paranapanema, conforme Termo de Referência anexo,

determinando sua publicação na forma legal como condição de sua eficácia.
Estância Turística de Paranapanema, em 12 de maio de 2022.
Cleber Ferreira da Silva Hulshof
Presidente
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Quadro Administrativo
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

JORGE ANTONIO
FINELLI:03883002801

Assinado de forma digital por
JORGE ANTONIO
FINELLI:03883002801
Dados: 2022.05.12 16:59:39 -03'00'

DIRETOR DE COMUNICAÇÃO

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 Administração 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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