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Vem aí o primeiro festival de futebol 
de campo de Paranapanema 

O projeto foi idealizado pela secretaria de Turismo, Es-
portes e Cultura e conta com apoio do SESI, através do 
programa Atleta do Futuro, e esta previsto para aconte-
cer no dia 29 de setembro. O evento será no estádio 
municipal Professor Pedro Sanchez, o campão, sendo 
que as inscrições serão feitas no local sem custo e po-
derão participar crianças de 6 a 12 anos. Segundo os 
organizadores do evento, o festival será dividido em 
três categorias sendo Sub 8, Sub 10 e Sub 12, e as 
premiações serão do 1º ao 3º colocados, os quais rece-
berão medalhas personalizadas. Convidamos a todas 
as crianças que queiram participar, lembrando que a 
prática esportiva além de melhorar a condição física, 
ajuda na saúde e na integração social. 

Paranapanema já tem o programa Atleta do Futuro em 
parceria com o SESI, conta hoje com 150 crianças que 
treinam diariamente de terça à sábado, com orientação 
de professores. 

“Para maiores informações pelos fones 14 3713 1471 
ou 99800 5761. 

Entenda o que é o programa Atleta do Futuro. 

O Programa Atleta do Futuro, com mais de 25 anos de 
história, promove formação e cultura esportiva, tudo 

oferecido gratuitamente para crianças e jovens de 6 a 
17 anos. A proposta é contribuir para a garantia do di-
reito de acesso ao esporte de qualidade a partir da me-
todologia elaborada pelo SESI-SP, que alinha o esporte 
ao desenvolvimento integral dos participantes. 

Ao promover formação esportiva, o SESI-SP permite 
que os alunos e alunas aprendam diferentes modalida-
des esportivas, com conteúdos e estratégias adequa-
das para cada faixa etária. 
Ao difundir a cultura esportiva, a instituição permite que 
o aluno desenvolva uma relação na qual o esporte faça 
parte de sua vida, seja como praticante, espectador ou 
profissional. 

CDHU sorteia 10 casas para deficientes 

Mais 10 famílias paranapanemenses foram contempla-

das com moradias da CDHU. O sorteio realizado pela 

equipe da CDHU aconteceu no Clube da Melhor Idade 

Vida Nova de Paranapanema o qual ficou lotado com o 

comparecimento em massa daqueles que se inscreve-

ram na categoria “deficiente”. Segundo os organizado-

res 125 famílias se inscreveram como portadoras de 

algum tipo de deficiência, as quais também participa-

ram do sorteio do dia 30 de agosto realizado na praça 

da Matriz, sendo 15 famílias desta categoria, contem-

pladas naquela data. Já as 110 famílias restantes da 

categoria deficiente, concorreram a uma casa no sor-

teio desta quarta feira, 19. 

Antes do sorteio, a equipe da CDHU realizou uma tria-

gem recolhendo documentos e entregando o cartão 

contendo o nome do participante, que de próprio punho 

inseria o cupom na urna. 

Depois da triagem vieram às explicações sobre o sor-

teio, inclusive orientações no que diz respeito à defici-

ência, lembrando que os contemplados passarão por 

perícia médica no dia 24 de setembro, na UBS Irmã 

Guilhermina. 

O prefeito esteve no local onde acompanhou parte da 

triagem e conversou com populares, não participou do 

sorteio por ter outros compromissos agendados anteri-

ormente. 

Na legislação que rege os formatos da CDHU e os sor-

teios, diz que 7% do total das moradias devem ser des-

tinados à pessoas portadoras de deficiência, desta for-

ma das 133 unidades que estão sendo construídas e 

em fase de acabamento, 10 foram reservadas para a 

categoria. 

Além dos 10 titulares contemplados, mais 10 sorteios 

foram realizados que são os suplentes, que em caso de 

alguma desistência ou não comprovação da deficiência 

por parte do titular, o suplente é contemplado. 

Após o sorteio a equipe da CDHU reuniu os 10 titulares 

contemplados, entregou um envelope contendo alguns 

documentos a serem preenchidos e uma relação de 

outros documentos para ser providenciados e entregue 

no Clube da Melhor Idade Vida Nova no dia 25 de se-

tembro 2018. 

Vale lembra que os critérios para efetivar a contempla-

ção das moradias, são da CDHU, a prefeitura apenas 

acompanha os trâmites burocráticos oferecendo supor-

te à equipe para que possa tudo ser feito da forma mais 

transparente possível. 

Outro alerta orientado pela equipe da CDHU é quanto 

às pessoas que foram contempladas e por ventura não 

se enquadram nas exigências podem ser denunciadas 

entrando em contato com a CDHU através do fone 

0800 0002348. 

Esportes 

Habitação 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2018 – Objeto: contratação de instituição financeira 
oficial ou instituição bancária privada, para centralização da prestação de serviços 
bancários de pagamentos dos salários dos servidores/funcionários públicos ativos da 
prefeitura municipal, concessão de empréstimos descontados em folha de pagamen-
to e outros, para que produza seus efeitos, o Prefeito Municipal HOMOLOGOU o 
julgamento procedido pela Comissão Permanente de Pregão, com base no inciso VI 
do art. 43 da Lei 8666/93 e em consequência ratificou o ato do pregoeiro que adjudi-
cou o item licitado para a empresa licitante vencedora BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S.A. pelo valor global R$ 800.100,00 (oitocentos mil e cem reais). Parana-
panema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 25/09/2018. 

 

CONTRATADO: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRU-
ÇÃO - ME 

CONTRATO Nº 50/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2018  

DATA DA ASSINATURA: 05/09/2018 - VIGÊNCIA: 04/12/2018 

OBJETO: Contratação de serviços topográficos no loteamento denominado Reman-
so Paranapanema localizado as margens da represa. 

VALOR GLOBAL: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). 

Paranapanema/SP. José Maria Alves – Prefeito Municipal, 05/09/2018. 

 

CONTRATADO: MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP 

CONTRATO Nº 51/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2018 

DATA DA ASSINATURA: 06/09/2018 - VIGÊNCIA: 05/09/2018 

OBJETO: Aquisição de impressos utilizados no Hospital Municipal “Leonardus van 
Melis” e nas demais unidades básicas de saúde do município. 

VALOR GLOBAL: R$ 20.961,00 (Vinte mil, novecentos e sessenta e um reais). 

Paranapanema/SP. José Maria Alves – Prefeito Municipal, 06/09/2018. 

 

CONTRATADO: SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA ME  

CONTRATO Nº 52/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2018 

DATA DA ASSINATURA: 06/09/2018 - VIGÊNCIA: 05/09/2018 

OBJETO: Aquisição de impressos utilizados no Hospital Municipal “Leonardus van 
Melis” e nas demais unidades básicas de saúde do município. 

VALOR GLOBAL: R$ 20.396,40 (Vinte mil trezentos e noventa e seis reais, quarenta 
centavos). 

Paranapanema/SP. José Maria Alves – Prefeito Municipal, 06/09/2018. 

 

CONTRATADO: Instituto de Marketing, Assessoria, e Gestão de Imagem na 
Empresa LTDA - ME 

CONTRATO Nº 53/2018 – TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2018  

DATA DA ASSINATURA: 12/09/2018 - VIGÊNCIA: 11/03/2019 

OBJETO: Contratação de empresa para a execução de todas as etapas que com-
põem a realização de concurso público para provimento de vagas de diversos car-
gos. 

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 17.731,00 (dezessete mil setecentos e trinta e um 
reais). 

Paranapanema/SP. José Maria Alves – Prefeito Municipal, 12/09/2018. 

Dispensados do serviço militar recebem certificado 

 

A solenidade de entrega do Certificado de Dispensa da Incorporação 

da Classe 2000 de Paranapanema, aconteceu no Ginásio de Esportes 

e contou com a participação de autoridades e familiares dos jovens. 

Sob o comando do 1º Tenente Robson Selas Jorge do Tiro de Guerra 

de Avaré, os 70 jovens que compareceram no evento, receberam ins-

truções para formação do grupamento e atenção aos comandos profe-

ridos pelo Tenente Robson no decorrer da solenidade. Recepcionados 

pelo Tenente Robson, autoridades e familiares formaram a mesa ofici-

al, de onde assistiram a apresentação do pavilhão Nacional conduzida 

pelos soldados do Tiro de Guerra de Avaré. Após o posicionamento da 

bandeira, foi entoado o Hino Nacional Brasileiro e em seguida o Te-

nente Robson deu posse ao prefeito municipal como presidente da 

110ª Junta de Serviço Militar de Paranapanema. Com os jovens já po-

sicionados conforme as regras do exército, os mesmos prestaram o 

Compromisso à Bandeira ato este conduzido pelo Tenente Robson. O 

prefeito usou da palavra agradecendo a presença de todos, parabeni-

zou os jovens dispensados do serviço militar, lembrando que àqueles 

que já estão na maioridade, as responsabilidades aumentam não ape-

nas a âmbito pessoal como perante à sociedade. Já o Tenente Rob-

son fez alusão aos compromissos assumidos diante do Pavilhão Naci-

onal, lembrando a cada um de suas responsabilidades como cidadão e 

defensores da pátria. Os familiares participaram da entrega dos certifi-

cados assim como as autoridades, e no encerramento o Tenente Rob-

son agradeceu a presença de todos, parabenizou os familiares e jo-

vens dispensados. 

SUMÁRIO PODER EXECUTIVO 

Institucionais          01 

Homologação, Extratos        02 

Tributos Arrecadados       03 e 04 

Relatório de Gestão Fiscal     05 e 06 

Balanço Orçamentário              07 

Execução Orçamentária        08 

Demonstrativo MDE       09, 10 e 11 

Demonstrativo RPPS       11 e 12 

Demonstrativo Simplificado     12 e 13 

Demonstrativo Ações com a Saúde   13 e 14 

Demonstrativo Receita Corrente Liquida    15 

Demonstrativo Operações de Crédito     16 

Demonstrativo de Restos a Pagar      16 

Demonstrativo Resultado Primário   17 e 18 

Expediente          19

Extrato de Contratos 

Aviso de Homologação 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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 Tributos Arrecadados 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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.Continuação Tributos Arrecadados......  
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 Relatório de Gestão Fiscal 

Aqui você pode financiar 

máquinas, equipamentos, 

reformar e ampliar o seu 

negócio. 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Paço Municipal 

Sala do Empreendedor 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Continuação do Relatório de Gestão Fiscal .... 
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Balanço Orçamentário 
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Execução Orçamentária 
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Demonstrativo MDE 

Continua nas fls 10 ... 
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Continuação Demonstrativo MDE 

Continua nas fls 11... 
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Continuação Demonstrativo MDE 

Demonstrativo RPPS 

Continua nas fls 12... 
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Continuação Demonstrativo RPPS 

Demonstrativo Simplificado 

Continua nas fls 13... 
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Continuação Demonstrativo Simplificado... 

Demonstrativo com Ações da Saúde 

Continua nas fls 14... 
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Continuação Demonstrativo Ações com a Saúde... 
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Demonstrativo Receita Corrente Liquida 
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Demonstrativo Receitas e Operações de Crédito 

Demonstrativo Restos a Pagar 
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Demonstrativo Resultado Primário 

Continua nas fls 18 ... 
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Continuação Demonstrativo Resultado Primário... 

Quais informações podemos obter no 
Portal da Transparência Municipal? 

 No Portal da Transparência Municipal é possível 
consultar as seguintes informações: 

 valores das despesas, incluindo os investimen-
tos empenhados, liquidados e pagos até o dia an-
terior ao da consulta, por fornecedor ou contrata-
do; 

 valores das receitas arrecadadas identificadas 
no menor nível de detalhamento contabilizadas até 
a véspera do dia da consulta ao Portal; 

 valores das despesas, incluindo os investimen-
tos empenhados, liquidados e pagos desde 2011, 
por fornecedor ou contratado; 

 valores das receitas arrecadadas identificadas 
no menor nível de detalhamento contabilizadas 
desde 2011; 

 valores das transferências de receitas estadu-
ais para o município de acordo com a Constituição 
Federal. 

 convênios que o município mantém com o Es-
tado, com repasse de recursos para o Município; 

 repasses de recursos estaduais para as enti-
dades 

Quais investimentos estão apresentados no 
Portal da Transparência Municipal? 

Todos os investimentos realizados pela Prefeitura 
Municipal da Estância Turística de Paranapanema 
pelas entidades da administração indireta, quais 
sejam, as autarquias, fundações instituídas pelo 
Poder Público Municipal e empresas instituídas 
pelo município que recebam subvenção de recur-
sos municipais, referentes a execução de obras 
(ex: construção de escolas, unidades de saúde, 
obras viárias, praças, prédios públicos, etc), aqui-
sição de equipamentos, material permanente e 
instalações. 

O que é a LC 131? 

A Lei Complementar 131, de 27 de maio de 2009, 
alterou a redação da Lei de Responsabilidade Fis-
cal no que se refere à transparência da gestão fis-
cal, inovando ao determinar a disponibilização, em 
tempo real, de informações pormenorizadas sobre 
a execução orçamentária e financeira da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Qual legislação regulamenta a Lei Complemen-
tar 131? 

Em consonância com o disposto pela Lei Comple-

mentar 131, foi editado o Decreto nº 7.185, de 27 

de maio de 2010 (http://www.planalto.gov.br/

ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/

D7185.htm), que define o padrão mínimo de quali-

dade do sistema integrado de administração finan-

ceira e controle, nos termos do inciso III, parágrafo 

único do art. 48 da Lei de Respeonsabilidade Fis-

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7185.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7185.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7185.htm
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EXPEDIENTE 

 A Imprensa  Oficial da Estância Turística de Paranapanema , veiculado exclusivamente na forma eletrônica, 

é uma publicação  da Administração deste Município, sendo a mesma responsável pelo conteúdo aqui publi-

cado , conforme Decreto 1740 de 14 de setembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretor de Comunicação  

Secretarias Telefone Email  Endereço 

Administração (14) 3713 9249 
administracao@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Agricultura (14) 3713 1212 
agricultura@paranapanema.sp.gov.br 

Rua José Bernardo, 310 

Meio Ambiente (14) 3713 1212 
meioambiente@paranapanema.sp.gov.br 

Rua José Bernardo, 310 

Desenvolvimento Social (14) 3713-1030 
social@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Joaquim Vieira de Medeiros, 1295 

Educação (14) 3713 1585 
educacao@paranapanema.sp.gov.br 

Av. José Gil Plens, S/N 

Fazenda (14) 3713 9216 
lilia.fazenda@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Gabinete (14) 37139243 
gabinete2013@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

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

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

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

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

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

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Saúde (14) 3713 1493 
secsaude@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo 548 

Planejamento (14) 3713 9233 
planejamento@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Turismo Esporte e Cultura (14) 3713 1471 
turismo@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Praça Radamés Menegueti S/N 

Vias Públicas (14) 3713 9244 
vias@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 
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