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EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2022  

 

CONTRATADO: ACOSTA QUADRI & CIA LTDA  

ATA DE REGISTRO: N° 65/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2022 

DATA DA ASSINATURA: 11/11/2022 - VIGÊNCIA: 10/11/2023  

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de mobiliário e itens diversos para Unidades Escolares e CEIS da Rede Municipal de ensino. 

VALOR GLOBAL DA ATA: R$ 100.690,00 (cem mil, seiscentos e noventa reais). Paranapanema/SP, Rodolfo Hessel Fanganiello – Prefeito Municipal, 

11/11/2022.  

 

CONTRATADO: ALFABRINK COMERCIAL LTDA 

ATA DE REGISTRO: N° 66/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2022 

DATA DA ASSINATURA: 11/11/2022 - VIGÊNCIA: 10/11/2023  

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de mobiliário e itens diversos para Unidades Escolares e CEIS da Rede Municipal de ensino. 

VALOR GLOBAL DA ATA: R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais). Paranapanema/SP, Rodolfo Hessel Fanganiello – Prefeito Municipal, 11/11/2022.  

 

CONTRATADO: CLEBER PEDROSO DA COSTA - ME 

ATA DE REGISTRO: N° 67/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2022 

DATA DA ASSINATURA: 11/11/2022 - VIGÊNCIA: 10/11/2023  

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de mobiliário e itens diversos para Unidades Escolares e CEIS da Rede Municipal de ensino. 

VALOR GLOBAL DA ATA: R$ 191.570,00 (cento e noventa e um mil, quinhentos e setenta reais). Paranapanema/SP, Rodolfo Hessel Fanganiello – Prefei-

to Municipal, 11/11/2022.  

 

CONTRATADO: EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA 

ATA DE REGISTRO: N° 68/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2022 

DATA DA ASSINATURA: 11/11/2022 - VIGÊNCIA: 10/11/2023  

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de mobiliário e itens diversos para Unidades Escolares e CEIS da Rede Municipal de ensino. 

VALOR GLOBAL DA ATA: R$ 84.500,00 (oitenta e quatro mil, quinhentos reais). Paranapanema/SP, Rodolfo Hessel Fanganiello – Prefeito Municipal, 

11/11/2022.  

 

CONTRATADO: JEFERSON GOMES DE SOUZA ME 

ATA DE REGISTRO: N° 69/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2022 

DATA DA ASSINATURA: 11/11/2022 - VIGÊNCIA: 10/11/2023  

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de mobiliário e itens diversos para Unidades Escolares e CEIS da Rede Municipal de ensino. 

VALOR GLOBAL DA ATA: R$ 243.390,00 (duzentos e quarenta e três mil, trezentos e noventa reais). Paranapanema/SP, Rodolfo Hessel Fanganiello – 

Prefeito Municipal, 11/11/2022.  

 

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

 

 

CONTRATADO: KTS SERVIÇOS DE DESIGN E ENGENHARIA EIRELI EPP 

CONTRATO N°: 12/2022 – CONVITE Nº 06/2022 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para a reforma do Centro Turístico e Cultural. 

DO ACRÉSCIMO: Fica acrescido ao contrato supracitado, o valor de R$ 54.979,08 (cinquenta e quatro mil novecentos e setenta e nove reais, oito centa-

vos). 

VALOR GLOBAL ATUALIZADO: R$ 164.981,42 (cento e sessenta e quatro mil, novecentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos). Paranapane-

ma/SP, Rodolfo Hessel Fanganiello – Prefeito Municipal, 17/11/2022. 

 

CONTRATADO: KTS SERVIÇOS DE DESIGN E ENGENHARIA EIRELI EPP 

CONTRATO N°: 58/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2022 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a Aquisição de aparelhos de academia ao ar livre, com instalação e materiais necessários na Praça 

Prefeito Amadeu Pereira de Melo no Residencial Sapé.  DO ACRÉSCIMO: Fica acrescido ao contrato supracitado, o valor de R$ 11.616,70 (onze mil seis-

centos e dezesseis reais, setenta centavos). VALOR GLOBAL ATUALIZADO: R$ 58.987,52 (cinquenta e oito mil novecentos e oitenta e sete reais, cin-

quenta e dois centavos).  Paranapanema/SP, Rodolfo Hessel Fanganiello – Prefeito Municipal, 18/11/2022. 
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

 

CONTRATADO: KTS SERVIÇOS DE DESIGN E ENGENHARIA EIRELI EPP 

CONTRATO N°: 62A/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2022 

OBJETO: Aquisição de aparelhos de academia ao ar livre, com instalação e materiais necessários na (Praça José Martiniano de Barros no Conjunto Habi-

tacional Adir Pires Ramos).  

DO ACRÉSCIMO: Fica acrescido ao contrato supracitado, o valor de R$ 11.616,70 (onze mil seiscentos e dezesseis reais, setenta centavos). 

VALOR GLOBAL ATUALIZADO: R$ 58.987,52 (cinquenta e oito mil novecentos e oitenta e sete reais, cinquenta e dois centavos). 

Paranapanema/SP, Rodolfo Hessel Fanganiello – Prefeito Municipal, 18/11/2022. 

 

CONTRATADO: MEDPRIME CLINICA GESTÃO E SAÚDE S/A 

CONTRATO Nº 33/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2022 

DATA DA ASSINATURA: 18/11/2022 - VIGÊNCIA: 17/05/2023  

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços médicos de urgência/emergências e internações no Hospital Municipal Leonar-
dus van Melis, na rede de saúde pública do município de Paranapanema/SP.  

DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado por mais 06 (seis) meses, a contar de 18/11/2022 e encerrando-se em 17/05/2023, na forma do inciso II, do artigo 
57, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

VALOR GLOBAL: R$ 2.550.000,00 (Dois milhões quinhentos e cinquenta mil reais). 

Paranapanema/SP, Rodolfo Hessel Fanganiello – Prefeito Municipal, 18/11/2022. 

 
CONTRATADO: CADI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 

CONTRATO Nº 34/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2022 

DATA DA ASSINATURA: 18/11/2022 - VIGÊNCIA: 17/05/2023 

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços médicos, especializada em equipes de estratégia de saúde, unidades de saúde para a 
rede pública do município de Paranapanema/SP. 

DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado por mais 06 (seis) meses, a contar de 18/11/2022 e encerrando-se em 17/05/2023, na forma do inciso II, do artigo 
57, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

VALOR GLOBAL: R$ 2.190.000,00 (Dois milhões cento e noventa mil reais). 

Paranapanema/SP, Rodolfo Hessel Fanganiello – Prefeito Municipal, 18/11/2022. 

 
CONTRATADO: CASTELLI CONSTRUÇÃO CIVIL E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA 

CONTRATO N°: 10/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras de reforma e adequações da Escola “EMEF JOSÉ GONÇALVES MENDES”. 

DO ACRÉSCIMO: Fica acrescido ao contrato supracitado, o valor de R$ 662.319,26 (seiscentos e sessenta e dois mil trezentos e dezenove reais, vinte e 
seis centavos). 

VALOR GLOBAL ATUALIZADO: R$ 2.212.319,26 (dois milhões duzentos e doze mil trezentos e dezenove reais, vinte e seis centavos). 

Paranapanema/SP, Rodolfo Hessel Fanganiello – Prefeito Municipal, 21/11/2022. 
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PORTARIA Nº 004, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. 

“Estabelece procedimentos e cronograma do processo de atribuição de classes e aulas para o ano letivo de 2023.” 

GABRIELE FELICIANO DE OLIVEIRA, Secretária Municipal de Educação da Estância Turística de Paranapanema, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções legais e; 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer datas, prazos e procedimentos do processo de atribuição de classes e aulas para o ano letivo de 2023, de que 
trata que o disposto na Resolução 005/2022; 

 

RESOLVE 

 

Artigo 1º. O processo de atribuição de classes e aulas para o ano letivo de 2023 dar-se-á na observância do que segue. 

I. AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO DE JORNADA 

a) Período: dia 16/12/2022, das 9 às 17 horas. 

b) Público alvo: Docentes Titulares de Cargo (Efetivos) –PEB II com carga reduzida. 

c) Local: Secretaria Municipal de Educação. 

II. INSCRIÇÃO 

a) Período: 08/12/2022 e 09/12/2022, em horário de funcionamento da unidade escolar. 

b) Público alvo: Docentes Titulares de Cargo (Efetivos) - PEB I e PEB II. 

c) Local: Unidades Escolares de Lotação do Cargo. 

III. RECURSO E CLASSIFICAÇÃO 

a) Período para recurso: dias 13 e 14/12/2022, e deverá ser apresentado na unidade escolar. 

b) A classificação final será publicada em cada unidade escolar e na imprensa oficial no dia 15/12/2022.  

IV. ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS 

A) CONSTITUIÇÃO DE JORNADA- Fase Escolar: Docentes titulares de Cargo (Efetivos) – PEB I e PEB II, nos seguintes locais, dias e horários: 

a.a) Dia 19/12/2022 

Horário: 08h00 às 10h00 

Local: EMEIF JOSÉ LIBÂNEO DE OLIVEIRA 

RUA AUGUSTO PEREIRA, Nº 21  

a.b) Dia 19/12/2022 – EMEF JOSÉ GONÇALVES MENDES 

Horário: 10h30 às 12h30 

Local: EMEF JOSÉ GONÇALVES MENDES 

PRAÇA CORONEL JOSÉ GONÇALVES MENDES, Nº 800 

a.c) Dia 19/12/2022 – EMEF ANTONIO LUIZ DUARTE 

Horário: 13h30 às 15h30 

Local: EMEF ANTONIO LUIZ DUARTE 

RUA JOAQUIM VIEIRA DE MEDEIROS, Nº 1134 

a.d) Dia 20/12/2022 - EMEIF PROFESSORA DAISY APARECIDA ESPOLAOR TREVISANI 

Horário: 08h00 às 10h00 

Local: EMEIF PROFESSORA DAISY APARECIDA ESPOLAOR TREVISANI 

AVENIDA HOLANDA, S/Nº - CAMPOS DE HOLAMBRA.  

a.e) Dia 20/12/2022 – EMEF HOLAMBRA II 

Horário: 10h30 às 12h30 

Local: EMEF HOLAMBRA II 

RUA DOS PINUS, 55 – CAMPOS DE HOLAMBRA. 

B) CONSTITUIÇÃO DE JORNADA- Fase Municipal: Docentes do Centro de Educação Infantil, nos seguintes locais, dias e horários: 

b.a) Dia 21/12/2022 – Docentes dos Centros de Educação Infantil 

Local: Secretaria Municipal de Educação – Rua Joaquim Vieira de Medeiros, nº 1225 

Das 08h00 às 08h30 – CEI Lázaro Theodoro Menck  

Das 08h30 às 09h00 – CEI Pedro Leme de Almeida  

Das 09h00 às 09h30 – CEI Lucilene Vieira  

Das 10h00 ás 11h00 – CEI Maurício Augusto Claro 

Das 13h00 às 13h30 – CEI Miguel Amaro Batista 

Das 13h30 às 14h00 – CEI Eni Franco Larini 

Continua nas fls 05... 
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Das 14h00 às 15h00 – CEI Elza do Carmo Oliveira 

Das 15h30 às 16h30 – Coordenadores de CEIs 

C) COMPLETAR JORNADA - Fase Municipal Docentes titulares de Cargo – PEB II, adidos ou para mudança de Jornada de Trabalho, nos seguin-

tes locais, dias e horários: 

c.a) Dia 22/12/2022 – Completar Jornada de TrabalhoHorário: 10h00 

Local: Secretaria Municipal de Educação 

Artigo 2º. A atribuição em nível de unidade escolar - FASE ESCOLAR e de Secretaria da Educação - FASE MUNICIPAL, será realizada pelo Diretor de 

Escola e pela Comissão Municipal de Atribuição de Classes e Aulas, respectivamente. 

 

Artigo 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 

 

GABRIELE FELICIANO DE OLIVEIRA 

Secretária Municipal de Educação  

Continua nas fls 06... 

... Continuação da Portaria SME 004/2022... 

RESOLUÇÃO Nº 005/2022, de 22 de novembro de 2022. 

“Dispõe sobre o processo de atribuição de classes e aulas ao pessoal docente do Quadro do Magistério para o ano letivo de 2023”. 

 

GABRIELE FELICIANO DE OLIVEIRA, Secretária Municipal de Educação da Estância Turística de Paranapanema, Estado de São Paulo, no uso de su-
as atribuições legais e; 

CONSIDERANDO o que determina o artigo 52 da Lei Complementar nº 183 de 29 de dezembro de 2011, observadas as diretrizes da Lei Federal 
9.394/1996; 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer normas, critérios e procedimentos que assegurem legalidade, legitimidade e transparência ao processo 
anual de atribuição de classes e aulas, na rede municipal de ensino, para o ano letivo de 2023; 

 

RESOLVE 

I - Das Competências 

Artigo 1º. Compete a Secretária Municipal de Educação designar Comissão Municipal para execução, coordenação, acompanhamento, controle e super-

visão do processo anual de atribuição de classes e aulas, bem como a análise de recursos e a solução de casos omissos, que estará sob sua responsabi-

lidade, em todas as fases e etapas. 

Parágrafo único. A Comissão Municipal, a que se refere o caput deste artigo, deverá contar com pelo menos 02 (dois) Supervisores de Ensino. 

Artigo 2º. Compete ao Diretor de Escola a atribuição de classes e aulas aos docentes da unidade escolar- Fase Escolar, procurando garantir as melhores 

condições para a viabilização da proposta pedagógica da escola, compatibilizando, sempre que possível, as cargas horárias das classes e das aulas com 

as jornadas de trabalho e as opções dos docentes, observando o campo de atuação e seguindo a ordem de classificação. 

Parágrafo único. Aplica-se, integralmente, o disposto no caput deste artigo, às situações de acumulação remunerada. 

Artigo 3º. Em nível de Secretaria da Educação- Fase Municipal, a atribuição de classes e aulas será dos docentes efetivos remanescentes da Fase Esco-

lar, dos docentes de Centro Educacional Infantil – CEI, bem como dos docentes contratados temporariamente para ocupar vagas remanescentes median-

te processo seletivo. 

II - Da Inscrição 

Artigo 4º. A Secretaria Municipal de Educação estabelecerá as condições e o período para a inscrição dos professores para o processo de atribuição de 

classes e aulas, bem como divulgará a classificação dos inscritos e o cronograma da atribuição mediante Portaria. 

Parágrafo Único. O docente deverá, anualmente, inscrever-se no processo de atribuição de classes e aulas, que será realizada por campo de atuação, 

devendo comparecer na unidade escolar onde está lotado, conforme convocação e cronograma expedido pela Secretaria da Educação.  

III - Da Classificação 

Artigo 5º. Para participar do processo de atribuição de classes e aulas, os docentes titulares de cargo serão classificados em nível de Unidade Escolar – 

Fase escolar e/ou de Secretaria da Educação- Fase Municipal, observando-se o campo de atuação, a situação funcional e a habilitação, e considerando: 

I. o tempo de serviço prestado no Magistério Público Municipal de Paranapanema e Estadual; 

§1º. O tempo de afastamento com prejuízo de vencimentos não será computado para fins de classificação na unidade escolar. 

Artigo 6º. Os candidatos à contratação, para participarem do processo de atribuição de classes e aulas, serão classificados em nível de Secretaria da 

Educação, observando-se o campo de atuação e a habilitação, e deverá ser considerado o resultado do processo seletivo, para fins de classificação.  

Parágrafo Único. No processo inicial de atribuição, os candidatos à contratação serão classificados somente em nível de Secretaria da Educação. 
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IV - Da Atribuição Geral 

Artigo 7º. Para efeitos do que dispõe a presente resolução, consideram-se campos de atuação referentes a classes ou a aulas a serem atribuídas, os se-

guintes âmbitos da Educação Básica: 

I. Classe - campo de atuação referente a classes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) e da Educação Infantil. 

II. Aulas - campo de atuação referente a aulas de disciplinas dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano); e 

III. Educação Especial - campo de atuação referente a classes de Educação Especial Exclusiva e a aulas das salas de recurso de Educação Especial, no 

Ensino Fundamental e Educação Infantil. 

Artigo 8º. A atribuição de classes e aulas deverá recair em docente titular ou contratado temporário devidamente habilitado, portador de diploma de licen-

ciatura plena na disciplina a ser atribuída. 

Artigo 9º. No processo de atribuição de classes e aulas deverá também ser observado que: 

I. as classes e/ou aulas em substituição somente poderão ser atribuídas a docente admitido temporariamente mediante processo seletivo, que venha efeti-

vamente assumi-las, sendo expressamente vedada a atribuição de substituições sequenciais, inclusive durante o ano.  

Artigo 10. Não poderá haver desistência de aulas atribuídas, exceto nas situações de: 

I. provimento de novo cargo público, de qualquer alçada, em regime de acumulação; 

II. ampliação de Jornada de Trabalho do titular de cargo durante o ano; 

Parágrafo único.  Em caso diverso dos previstos nos incisos deste artigo, a Comissão Municipal poderá ratificar a desistência, quando constatada a ocor-

rência de fato superveniente relevante e desde que exista outro docente para assumir a classe ou aulas que forem disponibilizadas. 

V - Das Regras para o Processo de Atribuição de Classes e Aulas 

 

Artigo 11. As classes e as aulas que surgirem em substituição, decorrentes de licenças, afastamentos e nomeações, a qualquer título, iniciados durante o 

processo de atribuição ou já concretizados anteriormente, estarão, automaticamente, disponíveis para atribuição nesse período exclusivamente para os 

professores contratados em caráter temporário. 

Artigo 12. As classes e as aulas atribuídas e que tenham sido liberadas, em virtude de readaptações, aposentadorias, falecimento ou exonerações, ou, as 

classes e aulas livres que surgirem decorrentes de novas turmas somente estarão disponíveis para atribuição durante o ano para professores temporários, 

observada a classificação no processo seletivo, considerando que o processo de remoção acontecerá somente uma vez ao ano. 

Artigo 13. O docente titular de cargo declarado adido ou parcialmente atendido, que esteja cumprindo a respectiva carga horária, parcial ou totalmente, 

com horas de permanência, deverá assumir classes ou aulas livres de sua disciplina de habilitação ou correlatas, ou, ainda, toda e qualquer substituição, 

inclusive a título eventual, mesmo que não seja de sua habilitação, que venha a surgir na própria unidade escolar, até que as classes/aulas sejam atribuí-

das a outro docente efetivo, exceto, em qualquer dos casos, na situação que envolva a disciplina de Educação Física. 

Parágrafo único. O docente que se recusar ou não comparecer para reger classe ou ministrar aulas, que lhe tenham sido atribuídas ou a título eventual, 

em conformidade com o caput deste artigo, terá imputada as devidas faltas, aula ou dia, podendo implicar em instauração de processo administrativo, as-

segurado a ampla defesa e o contraditório. 

Artigo 14. O docente titular de cargo que tenha optado por carga reduzida no ano letivo de 2022, e tiver interesse em ampliar sua jornada para o ano letivo 

de 2023, deverá comparecer na Secretaria Municipal de Educação, em data a ser definida pela mesma, e formalizar a solicitação de ampliação de jornada, 

a fim de poder participar do processo de atribuições de classes e aulas com a jornada ampliada. 

Parágrafo único. Caso o docente não formalize o pedido anteriormente ao processo de atribuição de classes e aulas, este não poderá ampliar a sua jor-

nada no momento da atribuição. 

VI - Do Processo Inicial de Atribuição 

 

Artigo 15. A atribuição de classes e aulas no processo inicial, aos docentes inscritos e classificados, ocorrerá em fases de Unidade Escolar – Fase Esco-

lar e de Secretaria da Educação – Fase Municipal, e em duas etapas (Etapa I e Etapa II), na seguinte conformidade: 

A - Etapa I - de atribuição a docentes efetivos: 

I. Fase 1 - de Unidade Escolar: os titulares de cargo classificados na unidade escolar terão atribuídas classes e/ou aulas para: 

a) constituição de Jornada de Trabalho; 

II. Fase 2 – de Secretaria da Educação – Fase Municipal: os titulares de cargo terão atribuídas classes e/ou aulas para: 

a) constituição de Jornada de Trabalho a docentes não atendidos ou parcialmente atendidos na unidade escolar; 

Continua nas fls 07... 

... Continuação da Resolução SME 005/2022... 
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b) constituição de Jornada de Trabalho a docentes de Centro Educacional Infantil – CEI; 

B - Etapa II - de atribuição a candidatos à contratação temporária: 

a) constituição de Jornada de Trabalho para ocupar vagas remanescentes para cobrir temporariamente licenças, afastamentos e nomeações. 

Artigo 16. A constituição regular das jornadas de trabalho, em nível de unidade escolar – Fase Escolar e/ou de Secretaria da Educação – Fase Municipal, 

dos docentes titulares de cargo dar-se-á: 

I. para o Professor de Educação Básica I - com classe livre do Ensino Fundamental (Anos Iniciais) e com turmas de Educação Infantil. 

II. para o Professor de Educação Básica II - com aulas livres da disciplina específica do cargo no Ensino Fundamental e na Educação Infantil.  

III. para o Professor de Educação Especial - com classes livres de Educação Especial Exclusiva ou aulas livres de salas de recurso, da área de necessida-

de especial relativa ao seu cargo, no Ensino Fundamental e Educação Infantil. 

 

VII - Da Atribuição Durante o Ano 

Artigo 17. A atribuição durante o ano será realizada às terças-feiras, na Secretaria Municipal de Educação, em horário a ser especificado mediante infor-

mativo encaminhado às escolas antecipadamente e observará a classificação do processo seletivo em vigência. 

 

VIII - Das Regras de Atribuição Durante o Ano 

Artigo 18. Os docentes que se encontrem em situação de licença ou afastamento, a qualquer título, não poderão, desde que no mesmo vínculo, concorrer 

à atribuição de classes e/ou aulas durante o ano, excetuados: 

I. o docente em situação de licença-gestante/auxílio-maternidade e de licença paternidade; 

II. o docente efetivo, exclusivamente para constituição obrigatória de jornada; 

Parágrafo único - Fica expressamente vedada a atribuição de classe ou aulas a partir de 30 de novembro do ano letivo em curso, exceto se em caráter 

eventual. 

Artigo 19. Para a atribuição de aulas do PEB II será observada a seguinte ordem, conforme habilitação e classificação: 

I. Portador de licenciatura plena na disciplina específica; 

II.  Portador de licenciatura curta, apenas nas disciplinas decorrentes desta licenciatura; 

III. 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, 

com no mínimo 160 horas; 

IV. Portador de diploma de licenciatura plena em disciplina diversa, desde que na área da disciplina a ser atribuída, identificada pelo histórico do curso; 

V. Portador de habilitação plena em Pedagogia. 

Parágrafo único: a identificação da área da disciplina a que se condicionam as qualificações previstas nos incisos III, IV e V, deverá se processar median-

te a análise do histórico do curso em que se registre no mínimo a somatória de 160 horas de estudo de conteúdos da disciplina a ser atribuída, com remu-

neração inicial conforme estipulado na tabela de vencimentos em valor de hora/aula. 

Artigo 20. Na falta de candidatos do processo seletivo habilitados nas disciplinas específicas de Educação Básica II e candidatos habilitados na disciplina 

de Pedagogia, e esgotadas todas as disciplinas do processo seletivo, as vagas remanescentes que surgirem durante o ano letivo de 2023 serão ofertadas 

a estudantes na disciplina específica com 50% (cinquenta por cento) do curso concluído, em caráter emergencial, mediante comprovação através de de-

claração atualizada emitida pela Instituição de Ensino. 

Artigo 21. Não será permitido ao docente PEB II, admitido temporariamente, a desistência parcial das aulas que lhe forem atribuídas, devendo desistir de 

todas caso deseje. 

Parágrafo único: O docente contratado que desistir das aulas que lhes foram atribuídas será excluído da lista de classificação, podendo concorrer nova-

mente somente após o término da lista de classificados. 

IX – Da Composição da Jornada de Trabalho do Docente 

 

Artigo 22. Professor de Educação Infantil – CEI - Jornada de Trabalho de 25 horas-aula por semana, sendo: 

 

a) 17 horas-aula destinadas a atividades com alunos; 
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b) 03 horas-aula de Trabalho Pedagógico Coletivo - HTPC – conforme o PPP (Projeto Político Pedagógico), para atendimento a alínea “g” do Inciso II Arti-

go 42 do Plano de Carreira, Lei Complementar nº 183, de 29 de dezembro de 2011; 

c) 02 horas-aula de Trabalho Pedagógico em Local de Livre Escolha – HTPL; 

d) 03 horas-aula de Trabalho Pedagógico Individual - HTPI, cumpridas em horário a ser definido pela Direção Escolar, excetuados os horários de intervalo 

e de almoço, para atendimento às alíneas: a, b, c, f do Inciso II Artigo 42 do Plano de Carreira, Lei Complementar nº 183, de 29 de dezembro de 2011. 

Artigo 23. Professor de Educação Infantil – Pré-escola - Jornada de Trabalho de 25 horas-aula por semana, sendo:  

 

a) 17 horas-aula destinadas a atividades com alunos; 

  

b) 03 horas-aula 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, Lei Complementar nº 183, de 29 de dezembro de 2011; 

 

c) 02 horas-aula de Trabalho Pedagógico em Local de Livre Escolha – HTPL; 

 

d) 03 horas-aula de Trabalho Pedagógico Individual - HTPI, cumpridas em horário a ser definido pela Direção Escolar, excetuados os horários de intervalo 

e de almoço, para atendimento às alíneas: a, b, c, f do Inciso II Artigo 42 do Plano de Carreira, Lei Complementar nº 183, de 29 de dezembro de 2011. 

 

Artigo 24. Professor de Ensino Fundamental I – Regular - Jornada de Trabalho de 30 horas-aula por semana, sendo: 

 

a) 20 horas-aula destinadas a atividades com alunos; 

 

b) 05 horas-aula de Trabalho Pedagógico Individual – HTPI, cumpridas em horário a ser definido pela Direção Escolar, excetuados os horários de intervalo 

e de almoço, para atendimento às alíneas: a, b, c, f do Inciso II Artigo 42 do Plano de Carreira, Lei Complementar nº 183, de 29 de dezembro de 2011, 

combinado com o § 4º do Artigo 2º da Lei 11.738/08; 

 

c) 02 horas-aula de Trabalho Pedagógico em Local de Livre Escolha – HTPL; 

 

d) 03 horas-aula 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, Lei Complementar nº 183, de 29 de dezembro de 2011. 

 

Artigo 25. Professor de Ensino Fundamental I – EJA - Jornada de Trabalho de 30 horas-aula por semana, sendo: 

 

a) 17 horas-aula destinadas a atividades com alunos; 

  

b) 03 horas-aula 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, Lei Complementar nº 183, de 29 de dezembro de 2011; 

 

c) 02 horas-aula de Trabalho Pedagógico em Local de Livre Escolha – HTPL; 

 

d) 03 horas-aula de Trabalho Pedagógico Individual - HTPI, cumpridas em horário a ser definido pela Direção Escolar, excetuados os horários de intervalo 

e de almoço, para atendimento às alíneas: a, b, c, f do Inciso II Artigo 42 do Plano de Carreira, Lei Complementar nº 183, de 29 de dezembro de 2011. 

 

Artigo 26. Professor de Ensino Fundamental II - Jornada de Trabalho de 30 horas-aula por semana, sendo: 

a) 20 horas-aula destinadas a atividades com alunos; 

b) 05 horas-aula de Trabalho Pedagógico Individual - HTPI, cumpridas em horário a ser definido pela Direção Escolar, excetuados os horários de intervalo 

e de almoço, para atendimento às alíneas a, b, c, f do Inciso II do Artigo 42 do Plano de Carreira, Lei Complementar nº 183, de 29 de dezembro de 2011; 

c) 02 horas-aula de Trabalho Pedagógico em Local de Livre Escolha – HTPL; 

d) 03 horas-aula 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, Lei Complementar nº 183, de 29 de dezembro de 2011. 

Artigo 27. Professor de Ensino Fundamental II - Jornada de Trabalho de 18 horas-aula por semana, sendo: 

a) 12 horas-aula destinadas a atividades com alunos; 
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b) 03 horas-aula de Trabalho Pedagógico Individual - HTPI, cumpridas em horário a ser definido pela Direção Escolar, excetuados os horários de intervalo 

e de almoço, para dar atendimento às alíneas a, b, c, f do Inciso II Artigo 42 do Plano de Carreira, Lei Complementar nº 183, de 29 de dezembro de 2011; 

 

c) 03 horas-aula 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, Lei Complementar nº 183, de 29 de dezembro de 2011; 

 

Artigo 28. Professor de Atendimento Educacional Especializado - Jornada de Trabalho de 25 horas-aula por semana, sendo: 

 

a) 20 horas-aula destinadas a atividades com alunos; 

  

b) 03 horas-aula de Trabalho Pedagógico Coletivo – HTPC por mês, considerando que os docentes de AEE permanecerão com alunos durante o período 

de intervalo; 

 

c) 02 horas-aula de Trabalho Pedagógico de Local de Livre Escolha – HTPL. 

 

X – Do Dia e Horário do Trabalho Pedagógico Coletivo – HTPC 

Artigo 29. Os docentes, efetivos e temporários, cumprirão o Horário de Trabalho Pedagógico – HTPC, das 18h15 às 21 horas, sendo: 

I. Às terças-feiras nas unidades de PEB I de Paranapanema e PEB II de Campos de Holambra: 

II. Às quartas-feiras em todas as unidades do Centro de Educação Infantil – CEI. 

III. Às quintas-feiras nas unidades de PEB I de Campos de Holambra e PEB II de Paranapanema: 

§1º. O docente que não cumprir o HTPC de maneira completa sofrerá os devidos descontos. 

§2º. Em caso de acumulação, o HTPC deverá ser cumprido em dias distintos, na escola de atuação do docente. 

XI – Das Disposições Finais 

Artigo 30. Os recursos referentes ao processo de atribuição de classes e aulas não terão efeito suspensivo nem retroativo e deverão ser interpostos no 

prazo de 02 (dois) dias úteis após a ocorrência do fato motivador, dispondo a autoridade recorrida de igual prazo para decisão. 

Artigo 31. A acumulação remunerada de dois cargos docentes ou de duas funções docentes, poderá ser exercida, desde que: 

I. o somatório das cargas horárias dos cargos/funções não exceda o limite de 60 horas, quando ambos integrarem o quadro funcional desta Secretaria da 

Educação; 

II. haja compatibilidade de horários, consideradas, no cargo/função docente, também as Aulas de Trabalho Pedagógico Coletivo - HTPC, integrantes de 

sua carga horária. 

§1º. É expressamente vedado o exercício em regime de acumulação remunerada de mais de 02 (dois) contratos de trabalho docente. 

§2º. O superior imediato que permitir o exercício do docente, em situação de ingresso ou de contratação, no terceiro cargo/função, arcará com as respon-

sabilidades decorrentes deste ilícito, inclusive as relativas a pagamento pelo exercício irregular. 

Artigo 32. O contratado temporário deverá apresentar no momento da atribuição de classes ou aulas os seguintes documentos: 

I. cópia do diploma frente e verso, ou atestado de conclusão de curso acompanhado do histórico escolar; 

II. declaração de próprio punho de que estará, ou não, em regime de acumulação de cargos/funções, sendo que, em caso positivo, deverá ser previamente 

publicado o ato decisório de acumulação legal, se assim caracterizada; 

III. declaração de próprio punho de que possui ou não antecedentes de processo administrativo disciplinar no qual tenha sofrido penalidades; 

IV. documentos pessoais comprovando: 

a) ser brasileiro nato ou naturalizado; 

b) ser maior de 18 anos (apresentação de RG original); 

c) estar em dia com as obrigações militares (apresentação de certificado de reservista); 

d) estar em dia com a Justiça Eleitoral (apresentação de título de eleitor e últimos comprovantes de votação/justificação); 

e) estar cadastrado como pessoa física (apresentação de CPF) 
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§1º. É vedada a contratação temporária de estrangeiros. 

§2º. É vedada a permanência no serviço público de docente contratado com idade igual ou superior a 75 (setenta e cinco) anos, em observância à Lei 

Complementar Federal 152/2015. 

Artigo 33. O docente efetivo ou contratado que estiver incapacitado de se apresentar no ato da atribuição de classes ou aulas, deverá encaminhar procu-

ração assinada e autenticada, bem como todos os documentos necessários para se ver representado por seu procurador e ter suas classes ou aulas atri-

buídas. 

Parágrafo único. A ausência do candidato ou de seu procurador com procuração devidamente registrada em cartório no Processo de Atribuição de Clas-

ses/Aulas caracterizará desistência, que impedirá a sua participação nos demais momentos de atribuição, com exceção de quando retomada a lista classi-

ficatória. 

Artigo 34. O docente, admitido temporariamente, que desistir das aulas que lhes forem atribuídas será excluído da lista de classificação, podendo concor-

rer novamente somente após o término da lista de classificados. 

Artigo 35. Após a atribuição, o docente contratado temporariamente terá a fixação da sua Sede de controle e frequência, observando quando as aulas fo-

rem atribuídas em mais de uma unidade escolar: 

I. Sede de Controle e Frequência onde o docente contratado tiver o maior número de aulas atribuídas; 

II. Sede de Controle e Frequência de livre escolha do docente contratado quando o número de aulas atribuídas for igual nas unidades escolares. 

§1º. A Sede poderá ser alterada no decorrer do ano letivo quando solicitado pela Secretaria Municipal de Educação e devidamente motivada. 

Artigo 36. O docente contratado temporariamente que faltar injustificadamente 02 dias consecutivos ou 05 dias intercalados no ano perderá as aulas a ele 

atribuídas e será excluído da lista de aprovados, ficando impedido de participar de nova atribuição no decorrer do ano. 

Artigo 37. O docente contratado temporariamente poderá ser avaliado bimestralmente pela Comissão Municipal, a fim de se aferir se atinge os objetivos 

previstos nas questões didáticas e de assiduidade, sob pena de rescisão contratual. 

Artigo 38. O não comparecimento do docente quando convocado para participar de reuniões pedagógicas, conselhos de classe ou de escola, para aten-

der a pais de alunos, alunos ou à comunidade, acarretará em “falta-aula” ou “falta-dia”, conforme o caso, observado o tempo de duração do evento, inde-

pendentemente de requerimento de abono de falta. 

Artigo 39. O docente que acumular cargo efetivo com temporário ou particular terá os efeitos de licenças e afastamentos estendidos ao segundo vínculo, 

sob pena de instauração de processo administrativo disciplinar para apurar os fatos e irregularidades cometidas, excetuadas as abonadas. 

Artigo 40. É expressamente vedado cumprir a carga de Trabalho Pedagógico Individual – HTPI e de Trabalho Pedagógico em Local de Livre Escolha – 

HTPL em um único dia, independentemente do número de vínculos. 

Artigo 41. A Secretaria Municipal de Educação poderá expedir normas complementares que se fizerem necessárias ao cumprimento do que dispõe na 

presente resolução. 

Artigo 42. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 

 

GABRIELE FELICIANO DE OLIVEIRA 

Secretária Municipal de Educação 
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CONCURSO DE REMOÇÃO DE DOCENTES 

INSTRUÇÃO DE REMOÇÃO Nº 001/2022 de 22 de novembro de 2022. 

GABRIELE FELICIANO DE OLIVEIRA, Secretária Municipal de Educação da Estância Turística de Paranapanema, Estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais e; 

CONSIDERANDO as disposições contidas nos artigos 53, 54 e 55, da LC nº 183, de 29 de dezembro de 2011, expede a presente  

INSTRUÇÃO 

Artigo 1º. O Concurso de Remoção de Docentes do Quadro do Magistério da Secretaria Municipal de Educação da Estância Turística de Paranapanema 

de 2022 ocorrerá conforme especificações nesta instrução: 

Artigo 2º. As inscrições para o Concurso de Remoção ocorrerão na seguinte conformidade: 

Período de Inscrições: dias 24 e 25 de novembro de 2022. 

Hora: das 08 horas às 16h30, nas Unidades Escolares, Sede de exercício do docente 

Hora: das 09 às 16h30, na Secretaria Municipal de Educação para docentes sem Sede de exercício. 

Local, data e horário Concurso de Remoção:  

a) Local: Secretaria Municipal de Educação 

b) Dia: 03/12/2022 (sábado) 

c) Horário: 09h00 

Artigo 3º.  O docente será classificado de acordo com o tempo de serviço prestado no Magistério Público, expedido pela Secretaria Municipal de Educa-

ção, sendo que a data base da contagem de tempo de serviço será até o dia 31/10/2022. 

§1º. O docente com Sede na Secretaria Municipal de Educação será classificado de acordo com o resultado de seu Concurso Público de Ingresso. 

§2º. Em caso de empate, observar-se-á à seguinte ordem de prioridade: 

Maior idade. 

Número de filhos menores. 

§3º. A classificação dos docentes será publicada dia 29/11/2022 e encaminhada as unidades escolares e CEIs. 

§4º. Após a publicação da classificação dos docentes no concurso de remoção, caberá recursos endereçado a Secretaria Municipal de Educação, no pra-

zo de 01 (um) dia útil. 

§5º. Encerrado o prazo de recursos, a classificação final dos docentes será publicada no dia 01/12/2022 na Imprensa Oficial do Município e encaminhada 

a todas as unidades escolares e CEIs. 

Artigo 4º. O docente interessado em participar do referido concurso deverá comparecer no período e locais citados no artigo 2º desta instrução.   

Artigo 5º. No ato da inscrição o docente preencherá a ficha de inscrição conforme Anexo I, parte integrante desta instrução e fará a ind icação de uma Es-

cola que possua uma vaga INICIAL, como sua 1ª opção. 

§ 1º. Se o docente não for atendido em sua 1ª opção, poderá continuar concorrendo com as vagas potenciais liberadas durante a realização do processo, 

em uma segunda rodada e assim sucessivamente. 

§2º. As rodadas seguintes ocorrerão após os docentes participantes escolherem as vagas iniciais.    

§3º. A Secretaria Municipal de Educação cumprirá rigorosamente, em todas as fases do processo, a classificação do docente e suas indicações. 

Artigo 6º. Os docentes integrantes do Quadro do Magistério que se encontram nas condições de readaptado, em licença saúde e em licença para trata-

mento de interesses particulares (sem remuneração), não poderão se inscrever para o presente concurso de remoção. 

Artigo 7º. Efetuada a inscrição, fica vedado ao candidato alterar qualquer informação constante na ficha de inscrição. 

Artigo 8º. Encerrado o período de inscrições, o Diretor de Escola deverá encaminhar as fichas de inscrição dos docentes de sua Unidade Escolar à Secre-

taria Municipal de Educação no dia 28/11/2022. 

Artigo 9º.  As vagas a serem relacionadas para o Processo de Remoção caracterizam-se como iniciais ou potencias e se define nos seguintes termos: 

I. Vagas iniciais: são as vagas existentes nas unidades escolares, identificadas como livres para a remoção de docentes, na data base do levantamento de 

vagas, no quadro de projeção de classes/aulas para 2023. 

II. Vagas potenciais: são as que surgirão durante o evento, liberadas em decorrência da remoção do titular. 

Artigo 10. Nas Unidades Escolares (Sede) onde se encontram docentes declarados ADIDOS e onde não houver carga mínima disponível por disciplina 

(12 aulas), as vagas iniciais e as vagas potenciais não poderão ser ofertadas para o concurso de remoção. 

Artigo 11.  Compete a Secretaria Municipal de Educação identificar e relacionar as vagas iniciais existentes nas Unidades Escolares e CEIs, e torna-las 

públicas. 

Artigo 12. Em caso de dois vínculos, em modalidades distintas (PEB I e PEB II), só será permitida a remoção de candidatos que possuam compatibilidade 

de horário. 

Artigo 13. A atribuição de vagas aos candidatos inscritos no concurso de remoção será realizada respeitando sempre e sequencialmente a: 

Ordem de classificação geral dos inscritos; 

Ordem da 1ª indicação inicial do docente; 

Ordem das indicações subsequentes preenchidas no dia, após a primeira rodada do concurso de Remoção. 
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Artigo 14. O docente que remover em vaga com carga reduzida, não poderá completá-la no momento da atribuição e no decorrer do ano letivo. 

 

Artigo 15. O Setor de Administração Educacional da Secretaria Municipal de Educação divulgará os resultados finais do Concurso de Remoção, mediante 

Comunicado Oficial publicado nas Unidades Escolares e CEIs e na Sede da Secretaria Municipal de Educação e publicação na Imprensa Oficial do Muni-

cípio no dia 09/12/2022. 

Artigo 16. Os docentes irão assumir suas novas Sedes de exercício no ano letivo de 2023. 

Artigo 17. Os professores que se encontram declarados adidos deverão obrigatoriamente participar do Processo de Remoção. 

Artigo 18.  Esta Instrução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 

 

Gabriele Feliciano de Oliveira 

Secretária Municipal de Educação 

... Continuação da Instrução de Remoção SME 001/2022... 
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Caderno do Legislativo 

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

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO  

 

Termo Aditivo nº. 001/2022 

Contrato nº. 27/2021 

Dispensa de Licitação nº. 16/2021 

Contratante: Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema 

Contratada: FAM - LTDA - CNPJ nº. 21.998.627/0001-53 

Objeto: O presente termo aditivo tem como objetivo a prorrogação de prazo, passando a vigorar a partir do dia 29 de novembro de 2022 à 28 

de novembro de 2023. 

Duração do Contrato – 12 meses 

Assinatura: 23/11/2022 
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Caderno do Ipespem 

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

EDITAL Nº 03/2022 
 
 

A Comissão Eleitoral nomeado pela Portaria IPESPEM nº 028/2022, em atenção ao que dispõe o Edital nº 01/2022, COMUNICA a alteração da data da 
realização da eleição dos Conselheiros Deliberativo, Conselheiros Fiscal e Diretor Presidente, para o Quadriênio 2023/2026, para a seguinte data: 05 de 
dezembro de 2022(segunda feira), entre as 09h00min e 15h00. 
 
Para que ninguém alegue desconhecimento, é publicado este edital nas sedes do IPESPEM, da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal de Vereadores 
e no SISPPAR (Sindicato dos Servidores Públicos de Paranapanema). 
 
 

Paranapanema, 16 de novembro de 2022 
 
 
 
                                                   ANTONIO CARLOS MACHADO                                               JORGE ANTONIO FINELLI 
 
 
                                                   DAIANE SANTOS DE MORAES                                                EDINEI RAMOS DE ARAÚJJO 
 
 
                                                                                                IVANI VIEIRA DOMINGUES OLIVEIRA 
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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 Interino do Meio Ambiente: Moisés José de Oliveira 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: Gabriele 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 

Secretário Municipal de Governo e Negócios Jurídicos:  Renato Fulini Brasil E-mal:juridico@paranapanema.sp.gov.br Fone: 14 3713 9243 

Secretária Municipal de Obras:  Juliana Campos de Paiva E-mal:juliana.eng@paranapanema.sp.gov.br Fone: 14 3713 9244 

Secretário Municipal da Saúde: Gerson Antônio 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 

Secretario Municipal de Vias Públicas: Hugo Pereira E-mail: vias@paranapanema.sp.gov.br Fone: 14 3713 9240 

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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