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03/2019, em seu artigo 12, item 12.7 diz 

todos os atos a ele referentes, ainda 

que já tenha sido homologado o 

resultado final da seleção, sem prejuízo 

da sanção legal cabível”, e;

Oficial n.º 46, publicada em 

27/08/2019;

A Comissão Organizadora e 

Simplificado, Edital 03/2019, comunica 

Paraíba do Sul, 02 de setembro de 

2019.

Tendo em vista a eliminação de Neíse 

Maria Stelmann Werneck, fica o 

de Gestão Pública, sito a Rua Visconde 

da Paraíba, n.º 106 – Centro – Paraíba 

do Sul – RJ, no dia 03 de setembro de 

2019, terça-feira, de 9 às 12 horas ou de 

14 às 16 horas, munida dos seguintes 

– XEROX DA CARTEIRA DE 

– XEROX DO CPF

– XEROX DO TÍTULO ELEITORAL E 

– XEROX DA CERTIDÃO DE 

NASCIMENTO OU CASAMENTO

– XEROX DA CERTIDÃO 

NASCIMENTO FILHOS MENORES DE 

14 ANOS (se houver)

– XEROX DA CARTEIRA DE 

TRABALHO (FOTO E VERSO)

– XEROX DO CARTÃO DE PIS/PASEP

– XEROX DO COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA (recente)

– 01 FOTO 3X4 

– XEROX CERTIFICADO DE 

RESERVISTA (para sexo masculino)

–- XEROX DO DIPLOMA EXIGIDO 

COMO PRÉ-REQUISITO

• REGIANE CARVALHO LEAL – 

PROFESSOR I

Paraíba do Sul, 02 de setembro de 

2019.

Acresce os incisos IV e V no artigo 2º, e 

também o inciso I no Artigo 3º da Lei 

nº 3.351 de 10 de Abril de 2017 que 

Praça” e dá outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Cronge Bouzada, no uso de suas 

atribuições legais, torna público que a 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei:   

Art. 1º - Acresce is incisos IV e V no 

artigo 2º, e também o inciso I no artigo 

3º da Lei n° 3.351 de 10 de abril de 2017 

uma Praça” que passa a viger com a 

seguinte redação:

“Art 2º - ...

VIII - ...

IV – Prédios públicos de uso comum;

V – Banheiros e passeios públicos.

“Art 3º - ...

I – A adoção que se trata esta lei 

permitirá a autorização de uso, a título 

precário, dos logradouros públicos por 

bares , restaurantes e similares, com 

para serviço ao cliente, sem prejuízo 

das normas previstas no Código de 

osturas e no Código de Obras 

Municipais;

Art. 2º - Esta Lei complementar entrará 

em vigor após a data de sua 

GABINETE DO PREFEITO, em 19 de 

agosto de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 

PREFEITO

Paraíba do Sul recebe Carreta da 
Saúde Mais Consultas

Altera o artigo 136 da Lei n° 3.229, de 

19 de novembro de 2015 que dispõe 

sobre o Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos do Município de 

Paraíba do Sul. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Cronge Bouzada, no uso de suas 

atribuições legais, torna público que a 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - O artigo 136 da Lei n°3.229, de 

12 de novembro de 2015, passa a 

vigorar com a seguinte redação:

“Art.136º - ... A data base dos 

Municipal de Paraíba do Sul será no 

mês de Janeiro de cada ano”

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor após 

a data de sua publicação, 

revogando-se às demais disposições 

GABINETE DO PREFEITO, em 19 de 

agosto de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

PREFEITO

Altera a redação do artigo 255 da Lei 

n°3.229, de 19 de Novembro de 2015 

que dispõe sobre o Regime Jurídico 

Município de Paraíba do Sul. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Cronge Bouzada, no uso de suas 

atribuições legais, torna público que a 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei:   

Art. 1º - O artigo 255 da Lei n°3.229, de 

12 de novembro de 2015, passa a 

vigorar com a seguinte redação:

“Art.136º - ... Será concedida Licença 

Paternidade, pelo período de 20(vinte) 

dias úteis, consecutivos ao servidor 

devido ao nascimento de filhos, bem 

como no caso de adoção, sem prejuízo 

do respectivo nascimento”.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor após 

a data de sua publicação, 

revogando-se às demais disposições 

GABINETE DO PREFEITO, em 19 de 

agosto de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 

PREFEITO

REGULAMENTA O FUNDO 

MUNICIPAL DO IDOSO, INSTITUÍDO 

PELA LEI Nº 2.617/2008 E DÁ OUTRAS 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Cronge Bouzada, no uso de suas 

atribuições legais, torna público que a 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei:     

Art. 1º - O Fundo Municipal de Direitos 

da Pessoa Idosa - CMDI, de que trata a 

Lei nº 2.617 de 05 de junho de 2008, 

tem por objetivo captar, repassar e 

financeiro na implantação, 

programas e projetos de execução da 

política do Idoso, a serem executados 

pelos órgãos e entidades afins.

Art. 2º - O Fundo Municipal do Idoso, 

poderá  obter, junto ao órgão 

competente, a sua inscrição no 

Jurídicas, ficando desvinculado do 

Município, tudo sob orientação e 

Direitos do Idoso; 

 Art. 3º - A Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos, 

gestão para operação e execução do 

Fundo;

 Art. 4º - A Presidência do Conselho 

Pessoa Idosa, e um coordenador, 

indicado pela Presidência, serão os 

gestores do Fundo Municipal do Idoso, 

com as seguintes atribuições:

I - acompanhar e avaliar o plano de 

aplicação a cargo do Fundo, definido 

Idoso, em consonância com o plano de 

defesa dos Direitos do Idoso, o Plano 

Plurianual e a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias;

II - organizar e manter os controles 

necessários dos contratos, termos de 

parceria e convênios de execução de 

programas e projetos relacionados à 

política do Idoso, firmados com 

instituições governamentais e não 

governamentais;

III - manter os controles necessários à 

execução orçamentária do Fundo, 

referentes a empenhos, liquidação, 

pagamentos das despesas e ao 

Fundo;

IV - preparar relatórios técnicos e 

financeiros referentes à administração 

do Fundo;

V - preparar as demonstrações 

Municipal de Direitos do Idoso;

VI - elaborar anualmente a prestação 

recursos do Fundo, nos prazos e na 

forma da legislação vigente;

VII - encaminhar ao Conselho 

Municipal de Direitos do Idoso, sempre 

que solicitado, relatório de 

Fundo;

Art. 5º - São atribuições do Coordenador do Fundo:

I - preparar as demonstrações mensais da receita e 

Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos  
e ao Conselho Municipal de Direitos do Idoso;

II - manter os controles necessários à execução 
orçamentária do Fundo  referentes à empenhos, 
liquidação e pagamento de despesas e aos 
recebimentos  das receitas do Fundo;

III - manter, em coordenação com a Diretoria de 
Patrimônio da Prefeitura Municipal, o controle dos 
bens patrimoniais com carga ao Fundo;

IV - encaminhar à Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Direitos  Humanos e ao Conselho Municipal 

a) mensalmente, as demonstrações de receita e 
despesa;

b) trimestralmente, o inventário de bens materiais e 
serviços;

c) anualmente, o inventário dos bens móveis e 
imóveis e o balanço geral do  Fundo.

V - providenciar, junto à Secretaria Municipal de 
Fazenda as demonstrações que indiquem a situação 
econômico-financeira geral do Fundo;

VI - apresentar à Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Direitos Humanos e ao Conselho Municipal 

econômico-financeira do Fundo, apurada nas 
demonstrações mencionadas;

VII - manter o controle dos contratos, termos de 
parceria e convênios de execução de programas e 
projetos do plano de defesa dos direitos do idoso,  
firmados com as instituições governamentais e não 
governamentais;

VIII - manter o controle das receitas do Fundo;

IX - encaminhar à Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Direitos  Humanos e ao Conselho Municipal 

orçamentária dos programas e projetos do plano de 
defesa dos direitos do idoso;

X - assinar juntamente com o Presidente do Conselho 

pagamentos de despesas do Fundo.

Art. 6º - Cabe ao Conselho Municipal de Direitos do 
Idoso observar, no que concerne ao Fundo Municipal 
do Idoso, o seguinte:

I - deliberar sobre a política de aplicação dos recursos 
do Fundo;

II - elaborar e aprovar o Plano de Aplicação;

III - acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos 
financeiros do Fundo, em consonância com os 
interesses da comunidade;

IV - apreciar o Plano Plurianual (PPA), a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias  (LDO), a Lei orçamentária 
(LOA) e suas eventuais alterações, zelando pela  
inclusão de ações voltadas à política de atendimento 
ao idoso;

V - solicitar às Secretarias afins e outros órgãos e 

Art. 7º- Os recursos do Fundo serão aplicados 
preferencialmente, para atendimento às despesas 

I - financiamento total ou parcial de programas de 

defesa dos direitos do idoso;

II - aquisição de material permanente, de consumo e 

desenvolvimento dos programas e projetos;

III - construção, reforma, ampliação, aquisição ou 

idoso;

IV - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos 
instrumentos de gestão, planejamento, 

defesa dos direitos do idoso;

V - desenvolvimento de programas de estudo, 
pesquisa, capacitação e aperfeiçoamento de recursos 

dos direitos do idoso;

VI - atendimento de despesas diversas de caráter 
urgente e inadiável, necessárias a execução das 
ações das políticas públicas destinadas ao idoso.

Art. 8º - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
assinatura e afixação no quadro, referendando-se 
mediante regular publicação no órgão oficial do 
Município, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 19 de agosto de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 
PREFEITO

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL 
NO. 3.519/2018 DE VINTE DE DEZEMBRO DE 2018, 
COM VISTAS A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, 
Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso de suas 
atribuições legais, torna público que a Câmara 

seguinte Lei:     

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder 

de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), para 

Anexo I, para a Prefeitura Municipal e Fundo 

Art. 2º - Os recursos de R$130.000,00 (cento e trinta 
mil reais) para atender o Anexo I, serão provenientes 
de anulações parciais e de igual valor, nos termos do 
Inciso I do Art. 4º. da Lei nº 3.519/2018 c/c Art. 43, § 
1º, item III da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, nas 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se todas as disposições 

GABINETE DO PREFEITO, em 22 de agosto de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 
PREFEITO

Reestrutura o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, definindo a forma 

de execução da carga horária dos profissionais de nível superior e dá outras 

providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro Cronge 

Bouzada, no uso de suas atribuições legais, torna público que a Câmara Municipal 

de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:     

Art. 1º - A carga horária dos profissionais de nível superior lotados na Secretaria 

Municipal de Saúde poderá ser executada a critério do Gestor, da seguinte forma:

I – 20 horas semanal computado em ponto eletrônico;

II – 12 horas semanais, para profissionais de nível superior, computado em ponto 

eletrônico e 08 horas que poderão ser: complementadas com qualificação 

profissional (com apresentação de certificado de conclusão); e/ou estudos de 

casos clínicos no setor de trabalho ou fora utilizando meios eletrônicos; e/ou 

Art. 2º - O disposto no artigo anterior não se aplica aos seguintes profissionais:

I – profissionais da Estratégia de Saúde da Família, bem como a outros 

profissionais vinculados a execução de programas ou convênios que tenham 

regulamentação própria;

II – profissionais lotados nos serviços de urgência e emergência, considerando o 

regime especial de plantão.

Art. 3º - Caberá ao Secretário Municipal de Saúde, nos limites estabelecidos por 

esta Lei, definir em cada Unidade da Saúde, a forma de execução da carga horária, 

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

GABINETE DO PREFEITO, em 22 de agosto de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 

PREFEITO

INSTITUI NO CALENDÁRIO DE EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA 

DO SUL/RJ, A SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO E 

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro Cronge 

Bouzada, no uso de suas atribuições legais, torna público que a Câmara Municipal 

de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:     

Art. 1º - Fica instituída e incluída no Calendário Oficial de Eventos do Município, a 

Semana Municipal de Conscientização e Enfrentamento à Violência Doméstica que 

se realizará anualmente na semana do dia 07 de agosto.

Art. 2º - Se constituem como objetivos da Semana Municipal de Conscientização e 

Enfrentamento a Violência Doméstica, dentre outros:

I – Promover a igualdade de gênero, prevenindo e evitando, dessa forma, as 

práticas de violência contra a mulher.

II – Levar ao conhecimento dos munícipes os aspectos da Lei Federal 11.340/2006 

– Maria da Penha, bem como, da Lei Federal 13.827/19 e suas medidas protetivas;

III – Expor a necessidade do registro nos órgãos competentes, das denúncias dos 

casos de violência familiar e, sobretudo, contra mulher, como também da adoção 

das medidas protetivas previstas nas leis Federais 11.340/2006 e 13.827/19;

Art. 3º - Sempre que conveniente, o Poder Público poderá, na realização da 

semana comemorativa, buscar parcerias para organização, divulgação e execução, 

com clubes de serviços, organizações sociais e assistenciais, igrejas, associações 

civis e comerciais, entre outras entidades da sociedade civil organizada ao tema.

Art. 4º - A Semana Municipal de Conscientização e Enfrentamento a Violência 

Doméstica será organizada pelos órgãos municipais, tais como: Secretaria 

Municipal de Saúde, Secretaria municipal de Assistência Social e Direitos 

Humanos, Conselho Municipal da Mulher, com apoio do Ministério Público, Polícia 

Militar, Polícia Civil, Tribunal de Justiça, através da Comarca de Paraíba do Sul.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO, em 22 de agosto de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 

PREFEITO

 A Carreta da Saúde de 

Exames tem possibilitado medidas de 

prevenção e atenção à saúde a cada 

edição desde seu início em maio. Já 

são mais de 1.300 exames realizados e, 

atualmente, já foram zeradas as filas 

de exames de eco doppler, 

densitometria óssea e 

ultrassonografia de abdômen total. 

“Objetivo é de que até o final do ano 

as mamografias e outras 

ultrassonografias sejam zeradas 

também” declara Izabel Mendonça, 

Secretária de Saúde.

 Como uma medida de  

alcançar a resolubilidade no sistema 

de saúde, a Carreta da Saúde Mais 

Consultas vêm agregar na diminuição 

da fila de especialidades que também 

são oferecidas na Policlínica Municipal 

e no Hospital Nossa Senhora da 

Piedade, como atendimentos de 

neurologista, oftalmologista, 

dermatologista, gastroenterologista, 

neuropediatra e ortopedista.

 Nas duas ações da Carreta, os 

agendamentos são realizados através 

das Unidades Básicas de Saúde de 

cada bairro, onde é feito um 

levantamento dos pacientes que estão 

aguardando há mais tempo para 

serem atendidos. 

 “Estamos e vamos continuar 

investindo e trabalhando por um 

serviço de atenção à saúde de 

eficiência; é nosso dever e 

compromisso. É gratificante ver os 

progressos que a população pode 

vivenciar e o retorno que elas têm 

dado a respeito dos resultados 

colhidos não só com as programações 

itinerantes da Carreta, mas também na 

realidade do dia a dia de cada pessoa’’ 

– frisou o Prefeito Doutor Alessandro
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ATOS DO GOVERNO

COMUNICADO

COMUNICADO 32

 Considerando: que o edital n.º 

03/2019, em seu artigo 12, item 12.7 diz 

que “A falta de comprovação de 

requisito para ocupação até a data 

para apresentação da contratação 

acarretará a eliminação do candidato 

no processo de seleção e anulação de 

todos os atos a ele referentes, ainda 

que já tenha sido homologado o 

resultado final da seleção, sem prejuízo 

da sanção legal cabível”, e;

 Considerando: que a 

candidata não atendeu à Convocação 

Oficial n.º 46, publicada em 

27/08/2019;

A Comissão Organizadora e 

Avaliadora do Processo Seletivo 

Simplificado, Edital 03/2019, comunica 

a eliminação de NEÍSE MARIA 

STELMANN WERNECK inscrita para a 

função de Professor I.

Paraíba do Sul, 02 de setembro de 

2019.

Elis da Costa Cândido

Setor de Gestão Pública

COMUNICADO

CONVOCAÇÃO 47 – PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO 003/2019

Tendo em vista a eliminação de Neíse 

Maria Stelmann Werneck, fica o 

candidato abaixo discriminado 

CONVOCADO a comparecer ao Setor 

de Gestão Pública, sito a Rua Visconde 

da Paraíba, n.º 106 – Centro – Paraíba 

do Sul – RJ, no dia 03 de setembro de 

2019, terça-feira, de 9 às 12 horas ou de 

14 às 16 horas, munida dos seguintes 

documentos:

– XEROX DA CARTEIRA DE 

IDENTIDADE

– XEROX DO CPF

– XEROX DO TÍTULO ELEITORAL E 

COMPROVANTE DA ÚLTIMA 

VOTAÇÃO

– XEROX DA CERTIDÃO DE 

NASCIMENTO OU CASAMENTO

– XEROX DA CERTIDÃO 

NASCIMENTO FILHOS MENORES DE 

14 ANOS (se houver)

– XEROX DA CARTEIRA DE 

TRABALHO (FOTO E VERSO)

– XEROX DO CARTÃO DE PIS/PASEP

– XEROX DO COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA (recente)

– 01 FOTO 3X4 

– XEROX CERTIFICADO DE 

RESERVISTA (para sexo masculino)

–- XEROX DO DIPLOMA EXIGIDO 

COMO PRÉ-REQUISITO

CANDIDATO CONVOCADO:

• REGIANE CARVALHO LEAL – 

PROFESSOR I

Paraíba do Sul, 02 de setembro de 

2019.

Elis da Costa Cândido

Setor de Gestão Pública

LEIS

LEI MUNICIPAL Nº 3.591, DE 19 DE 

AGOSTO DE 2019.  

Acresce os incisos IV e V no artigo 2º, e 

também o inciso I no Artigo 3º da Lei 

nº 3.351 de 10 de Abril de 2017 que 

dispõe sobre o projeto “Adote uma 

Praça” e dá outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Cronge Bouzada, no uso de suas 

atribuições legais, torna público que a 

Câmara Municipal de Vereadores 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei:   

Art. 1º - Acresce is incisos IV e V no 

artigo 2º, e também o inciso I no artigo 

3º da Lei n° 3.351 de 10 de abril de 2017 

que dispõe sobre o projeto “Adote 

uma Praça” que passa a viger com a 

seguinte redação:

“Art 2º - ...

VIII - ...

IV – Prédios públicos de uso comum;

V – Banheiros e passeios públicos.

“Art 3º - ...

I – A adoção que se trata esta lei 

permitirá a autorização de uso, a título 

precário, dos logradouros públicos por 

bares , restaurantes e similares, com 

colocação de mesas e/ou cadeiras 

para serviço ao cliente, sem prejuízo 

das normas previstas no Código de 

osturas e no Código de Obras 

Municipais;

Art. 2º - Esta Lei complementar entrará 

em vigor após a data de sua 

publicação.

GABINETE DO PREFEITO, em 19 de 

agosto de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 

PREFEITO

Altera o artigo 136 da Lei n° 3.229, de 

19 de novembro de 2015 que dispõe 

sobre o Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos do Município de 

Paraíba do Sul. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Cronge Bouzada, no uso de suas 

atribuições legais, torna público que a 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - O artigo 136 da Lei n°3.229, de 

12 de novembro de 2015, passa a 

vigorar com a seguinte redação:

“Art.136º - ... A data base dos 

Municipal de Paraíba do Sul será no 

mês de Janeiro de cada ano”

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor após 

a data de sua publicação, 

revogando-se às demais disposições 

GABINETE DO PREFEITO, em 19 de 

agosto de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

PREFEITO

Altera a redação do artigo 255 da Lei 

n°3.229, de 19 de Novembro de 2015 

que dispõe sobre o Regime Jurídico 

Município de Paraíba do Sul. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Cronge Bouzada, no uso de suas 

atribuições legais, torna público que a 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei:   

Art. 1º - O artigo 255 da Lei n°3.229, de 

12 de novembro de 2015, passa a 

vigorar com a seguinte redação:

“Art.136º - ... Será concedida Licença 

Paternidade, pelo período de 20(vinte) 

dias úteis, consecutivos ao servidor 

devido ao nascimento de filhos, bem 

como no caso de adoção, sem prejuízo 

do respectivo nascimento”.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor após 

a data de sua publicação, 

revogando-se às demais disposições 

GABINETE DO PREFEITO, em 19 de 

agosto de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 

PREFEITO

REGULAMENTA O FUNDO 

MUNICIPAL DO IDOSO, INSTITUÍDO 

PELA LEI Nº 2.617/2008 E DÁ OUTRAS 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Cronge Bouzada, no uso de suas 

atribuições legais, torna público que a 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei:     

Art. 1º - O Fundo Municipal de Direitos 

da Pessoa Idosa - CMDI, de que trata a 

Lei nº 2.617 de 05 de junho de 2008, 

tem por objetivo captar, repassar e 

financeiro na implantação, 

programas e projetos de execução da 

política do Idoso, a serem executados 

pelos órgãos e entidades afins.

Art. 2º - O Fundo Municipal do Idoso, 

poderá  obter, junto ao órgão 

competente, a sua inscrição no 

Jurídicas, ficando desvinculado do 

Município, tudo sob orientação e 

Direitos do Idoso; 

 Art. 3º - A Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos, 

gestão para operação e execução do 

Fundo;

 Art. 4º - A Presidência do Conselho 

Pessoa Idosa, e um coordenador, 

indicado pela Presidência, serão os 

gestores do Fundo Municipal do Idoso, 

com as seguintes atribuições:

I - acompanhar e avaliar o plano de 

aplicação a cargo do Fundo, definido 

Idoso, em consonância com o plano de 

defesa dos Direitos do Idoso, o Plano 

Plurianual e a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias;

II - organizar e manter os controles 

necessários dos contratos, termos de 

parceria e convênios de execução de 

programas e projetos relacionados à 

política do Idoso, firmados com 

instituições governamentais e não 

governamentais;

III - manter os controles necessários à 

execução orçamentária do Fundo, 

referentes a empenhos, liquidação, 

pagamentos das despesas e ao 

Fundo;

IV - preparar relatórios técnicos e 

financeiros referentes à administração 

do Fundo;

V - preparar as demonstrações 

Municipal de Direitos do Idoso;

VI - elaborar anualmente a prestação 

recursos do Fundo, nos prazos e na 

forma da legislação vigente;

VII - encaminhar ao Conselho 

Municipal de Direitos do Idoso, sempre 

que solicitado, relatório de 

Fundo;

Art. 5º - São atribuições do Coordenador do Fundo:

I - preparar as demonstrações mensais da receita e 

Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos  
e ao Conselho Municipal de Direitos do Idoso;

II - manter os controles necessários à execução 
orçamentária do Fundo  referentes à empenhos, 
liquidação e pagamento de despesas e aos 
recebimentos  das receitas do Fundo;

III - manter, em coordenação com a Diretoria de 
Patrimônio da Prefeitura Municipal, o controle dos 
bens patrimoniais com carga ao Fundo;

IV - encaminhar à Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Direitos  Humanos e ao Conselho Municipal 

a) mensalmente, as demonstrações de receita e 
despesa;

b) trimestralmente, o inventário de bens materiais e 
serviços;

c) anualmente, o inventário dos bens móveis e 
imóveis e o balanço geral do  Fundo.

V - providenciar, junto à Secretaria Municipal de 
Fazenda as demonstrações que indiquem a situação 
econômico-financeira geral do Fundo;

VI - apresentar à Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Direitos Humanos e ao Conselho Municipal 

econômico-financeira do Fundo, apurada nas 
demonstrações mencionadas;

VII - manter o controle dos contratos, termos de 
parceria e convênios de execução de programas e 
projetos do plano de defesa dos direitos do idoso,  
firmados com as instituições governamentais e não 
governamentais;

VIII - manter o controle das receitas do Fundo;

IX - encaminhar à Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Direitos  Humanos e ao Conselho Municipal 

orçamentária dos programas e projetos do plano de 
defesa dos direitos do idoso;

X - assinar juntamente com o Presidente do Conselho 

pagamentos de despesas do Fundo.

Art. 6º - Cabe ao Conselho Municipal de Direitos do 
Idoso observar, no que concerne ao Fundo Municipal 
do Idoso, o seguinte:

I - deliberar sobre a política de aplicação dos recursos 
do Fundo;

II - elaborar e aprovar o Plano de Aplicação;

III - acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos 
financeiros do Fundo, em consonância com os 
interesses da comunidade;

IV - apreciar o Plano Plurianual (PPA), a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias  (LDO), a Lei orçamentária 
(LOA) e suas eventuais alterações, zelando pela  
inclusão de ações voltadas à política de atendimento 
ao idoso;

V - solicitar às Secretarias afins e outros órgãos e 

Art. 7º- Os recursos do Fundo serão aplicados 
preferencialmente, para atendimento às despesas 

I - financiamento total ou parcial de programas de 

defesa dos direitos do idoso;

II - aquisição de material permanente, de consumo e 

desenvolvimento dos programas e projetos;

III - construção, reforma, ampliação, aquisição ou 

idoso;

IV - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos 
instrumentos de gestão, planejamento, 

defesa dos direitos do idoso;

V - desenvolvimento de programas de estudo, 
pesquisa, capacitação e aperfeiçoamento de recursos 

dos direitos do idoso;

VI - atendimento de despesas diversas de caráter 
urgente e inadiável, necessárias a execução das 
ações das políticas públicas destinadas ao idoso.

Art. 8º - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
assinatura e afixação no quadro, referendando-se 
mediante regular publicação no órgão oficial do 
Município, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 19 de agosto de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 
PREFEITO

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL 
NO. 3.519/2018 DE VINTE DE DEZEMBRO DE 2018, 
COM VISTAS A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, 
Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso de suas 
atribuições legais, torna público que a Câmara 

seguinte Lei:     

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder 

de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), para 

Anexo I, para a Prefeitura Municipal e Fundo 

Art. 2º - Os recursos de R$130.000,00 (cento e trinta 
mil reais) para atender o Anexo I, serão provenientes 
de anulações parciais e de igual valor, nos termos do 
Inciso I do Art. 4º. da Lei nº 3.519/2018 c/c Art. 43, § 
1º, item III da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, nas 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se todas as disposições 

GABINETE DO PREFEITO, em 22 de agosto de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 
PREFEITO

Reestrutura o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, definindo a forma 

de execução da carga horária dos profissionais de nível superior e dá outras 

providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro Cronge 

Bouzada, no uso de suas atribuições legais, torna público que a Câmara Municipal 

de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:     

Art. 1º - A carga horária dos profissionais de nível superior lotados na Secretaria 

Municipal de Saúde poderá ser executada a critério do Gestor, da seguinte forma:

I – 20 horas semanal computado em ponto eletrônico;

II – 12 horas semanais, para profissionais de nível superior, computado em ponto 

eletrônico e 08 horas que poderão ser: complementadas com qualificação 

profissional (com apresentação de certificado de conclusão); e/ou estudos de 

casos clínicos no setor de trabalho ou fora utilizando meios eletrônicos; e/ou 

Art. 2º - O disposto no artigo anterior não se aplica aos seguintes profissionais:

I – profissionais da Estratégia de Saúde da Família, bem como a outros 

profissionais vinculados a execução de programas ou convênios que tenham 

regulamentação própria;

II – profissionais lotados nos serviços de urgência e emergência, considerando o 

regime especial de plantão.

Art. 3º - Caberá ao Secretário Municipal de Saúde, nos limites estabelecidos por 

esta Lei, definir em cada Unidade da Saúde, a forma de execução da carga horária, 

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

GABINETE DO PREFEITO, em 22 de agosto de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 

PREFEITO

INSTITUI NO CALENDÁRIO DE EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA 

DO SUL/RJ, A SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO E 

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro Cronge 

Bouzada, no uso de suas atribuições legais, torna público que a Câmara Municipal 

de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:     

Art. 1º - Fica instituída e incluída no Calendário Oficial de Eventos do Município, a 

Semana Municipal de Conscientização e Enfrentamento à Violência Doméstica que 

se realizará anualmente na semana do dia 07 de agosto.

Art. 2º - Se constituem como objetivos da Semana Municipal de Conscientização e 

Enfrentamento a Violência Doméstica, dentre outros:

I – Promover a igualdade de gênero, prevenindo e evitando, dessa forma, as 

práticas de violência contra a mulher.

II – Levar ao conhecimento dos munícipes os aspectos da Lei Federal 11.340/2006 

– Maria da Penha, bem como, da Lei Federal 13.827/19 e suas medidas protetivas;

III – Expor a necessidade do registro nos órgãos competentes, das denúncias dos 

casos de violência familiar e, sobretudo, contra mulher, como também da adoção 

das medidas protetivas previstas nas leis Federais 11.340/2006 e 13.827/19;

Art. 3º - Sempre que conveniente, o Poder Público poderá, na realização da 

semana comemorativa, buscar parcerias para organização, divulgação e execução, 

com clubes de serviços, organizações sociais e assistenciais, igrejas, associações 

civis e comerciais, entre outras entidades da sociedade civil organizada ao tema.

Art. 4º - A Semana Municipal de Conscientização e Enfrentamento a Violência 

Doméstica será organizada pelos órgãos municipais, tais como: Secretaria 

Municipal de Saúde, Secretaria municipal de Assistência Social e Direitos 

Humanos, Conselho Municipal da Mulher, com apoio do Ministério Público, Polícia 

Militar, Polícia Civil, Tribunal de Justiça, através da Comarca de Paraíba do Sul.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO, em 22 de agosto de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 

PREFEITO
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03/2019, em seu artigo 12, item 12.7 diz 

todos os atos a ele referentes, ainda 

que já tenha sido homologado o 

resultado final da seleção, sem prejuízo 

da sanção legal cabível”, e;

Oficial n.º 46, publicada em 

27/08/2019;

A Comissão Organizadora e 

Simplificado, Edital 03/2019, comunica 

Paraíba do Sul, 02 de setembro de 

2019.

Tendo em vista a eliminação de Neíse 

Maria Stelmann Werneck, fica o 

de Gestão Pública, sito a Rua Visconde 

da Paraíba, n.º 106 – Centro – Paraíba 

do Sul – RJ, no dia 03 de setembro de 

2019, terça-feira, de 9 às 12 horas ou de 

14 às 16 horas, munida dos seguintes 

– XEROX DA CARTEIRA DE 

– XEROX DO CPF

– XEROX DO TÍTULO ELEITORAL E 

– XEROX DA CERTIDÃO DE 

NASCIMENTO OU CASAMENTO

– XEROX DA CERTIDÃO 

NASCIMENTO FILHOS MENORES DE 

14 ANOS (se houver)

– XEROX DA CARTEIRA DE 

TRABALHO (FOTO E VERSO)

– XEROX DO CARTÃO DE PIS/PASEP

– XEROX DO COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA (recente)

– 01 FOTO 3X4 

– XEROX CERTIFICADO DE 

RESERVISTA (para sexo masculino)

–- XEROX DO DIPLOMA EXIGIDO 

COMO PRÉ-REQUISITO

• REGIANE CARVALHO LEAL – 

PROFESSOR I

Paraíba do Sul, 02 de setembro de 

2019.

Acresce os incisos IV e V no artigo 2º, e 

também o inciso I no Artigo 3º da Lei 

nº 3.351 de 10 de Abril de 2017 que 

Praça” e dá outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Cronge Bouzada, no uso de suas 

atribuições legais, torna público que a 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei:   

Art. 1º - Acresce is incisos IV e V no 

artigo 2º, e também o inciso I no artigo 

3º da Lei n° 3.351 de 10 de abril de 2017 

uma Praça” que passa a viger com a 

seguinte redação:

“Art 2º - ...

VIII - ...

IV – Prédios públicos de uso comum;

V – Banheiros e passeios públicos.

“Art 3º - ...

I – A adoção que se trata esta lei 

permitirá a autorização de uso, a título 

precário, dos logradouros públicos por 

bares , restaurantes e similares, com 

para serviço ao cliente, sem prejuízo 

das normas previstas no Código de 

osturas e no Código de Obras 

Municipais;

Art. 2º - Esta Lei complementar entrará 

em vigor após a data de sua 

GABINETE DO PREFEITO, em 19 de 

agosto de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 

PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 3.592, DE 19 DE 

AGOSTO DE 2019.  

Altera o artigo 136 da Lei n° 3.229, de 

19 de novembro de 2015 que dispõe 

sobre o Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos do Município de 

Paraíba do Sul. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Cronge Bouzada, no uso de suas 

atribuições legais, torna público que a 

Câmara Municipal de Vereadores 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - O artigo 136 da Lei n°3.229, de 

12 de novembro de 2015, passa a 

vigorar com a seguinte redação:

“Art.136º - ... A data base dos 

servidores públicos da Prefeitura 

Municipal de Paraíba do Sul será no 

mês de Janeiro de cada ano”

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor após 

a data de sua publicação, 

revogando-se às demais disposições 

em contrário.

 

GABINETE DO PREFEITO, em 19 de 

agosto de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 3.593, DE 19 DE 

AGOSTO DE 2019.  

Altera a redação do artigo 255 da Lei 

n°3.229, de 19 de Novembro de 2015 

que dispõe sobre o Regime Jurídico 

único dos Servidores Públicos do 

Município de Paraíba do Sul. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Cronge Bouzada, no uso de suas 

atribuições legais, torna público que a 

Câmara Municipal de Vereadores 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei:   

Art. 1º - O artigo 255 da Lei n°3.229, de 

12 de novembro de 2015, passa a 

vigorar com a seguinte redação:

“Art.136º - ... Será concedida Licença 

Paternidade, pelo período de 20(vinte) 

dias úteis, consecutivos ao servidor 

devido ao nascimento de filhos, bem 

como no caso de adoção, sem prejuízo 

de seus vencimentos a partir da data 

do respectivo nascimento”.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor após 

a data de sua publicação, 

revogando-se às demais disposições 

em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 19 de 

agosto de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 

PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 3.595, DE 22 DE 

AGOSTO DE 2019.  

REGULAMENTA O FUNDO 

MUNICIPAL DO IDOSO, INSTITUÍDO 

PELA LEI Nº 2.617/2008 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Cronge Bouzada, no uso de suas 

atribuições legais, torna público que a 

Câmara Municipal de Vereadores 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei:     

Art. 1º - O Fundo Municipal de Direitos 

da Pessoa Idosa - CMDI, de que trata a 

Lei nº 2.617 de 05 de junho de 2008, 

tem por objetivo captar, repassar e 

aplicar as receitas previstas e 

destinadas a proporcionar suporte 

financeiro na implantação, 

manutenção e desenvolvimento dos 

programas e projetos de execução da 

política do Idoso, a serem executados 

pelos órgãos e entidades afins.

Art. 2º - O Fundo Municipal do Idoso, 

poderá  obter, junto ao órgão 

competente, a sua inscrição no 

Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas, ficando desvinculado do 

Município, tudo sob orientação e 

controle do Conselho Municipal de 

Direitos do Idoso; 

 Art. 3º - A Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos, 

deverá dar suporte e estrutura de 

gestão para operação e execução do 

Fundo;

 Art. 4º - A Presidência do Conselho 

Municipal de Defesa dos Direitos da 

Pessoa Idosa, e um coordenador, 

indicado pela Presidência, serão os 

gestores do Fundo Municipal do Idoso, 

com as seguintes atribuições:

I - acompanhar e avaliar o plano de 

aplicação a cargo do Fundo, definido 

pelo Conselho Municipal de Direitos do 

Idoso, em consonância com o plano de 

defesa dos Direitos do Idoso, o Plano 

Plurianual e a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias;

II - organizar e manter os controles 

necessários dos contratos, termos de 

parceria e convênios de execução de 

programas e projetos relacionados à 

política do Idoso, firmados com 

instituições governamentais e não 

governamentais;

III - manter os controles necessários à 

execução orçamentária do Fundo, 

referentes a empenhos, liquidação, 

pagamentos das despesas e ao 

recebimento  das receitas do 

Fundo;

IV - preparar relatórios técnicos e 

financeiros referentes à administração 

do Fundo;

V - preparar as demonstrações 

periódicas das receitas e despesas a 

serem submetidas ao Conselho 

Municipal de Direitos do Idoso;

VI - elaborar anualmente a prestação 

de contas relativa á aplicação dos 

recursos do Fundo, nos prazos e na 

forma da legislação vigente;

VII - encaminhar ao Conselho 

Municipal de Direitos do Idoso, sempre 

que solicitado, relatório de 

acompanhamento e avaliação do 

plano de aplicação dos recursos do 
Fundo;

Art. 5º - São atribuições do Coordenador do Fundo:

I - preparar as demonstrações mensais da receita e 

Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos  
e ao Conselho Municipal de Direitos do Idoso;

II - manter os controles necessários à execução 
orçamentária do Fundo  referentes à empenhos, 
liquidação e pagamento de despesas e aos 
recebimentos  das receitas do Fundo;

III - manter, em coordenação com a Diretoria de 
Patrimônio da Prefeitura Municipal, o controle dos 
bens patrimoniais com carga ao Fundo;

IV - encaminhar à Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Direitos  Humanos e ao Conselho Municipal 

a) mensalmente, as demonstrações de receita e 
despesa;

b) trimestralmente, o inventário de bens materiais e 
serviços;

c) anualmente, o inventário dos bens móveis e 
imóveis e o balanço geral do  Fundo.

V - providenciar, junto à Secretaria Municipal de 
Fazenda as demonstrações que indiquem a situação 
econômico-financeira geral do Fundo;

VI - apresentar à Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Direitos Humanos e ao Conselho Municipal 

econômico-financeira do Fundo, apurada nas 
demonstrações mencionadas;

VII - manter o controle dos contratos, termos de 
parceria e convênios de execução de programas e 
projetos do plano de defesa dos direitos do idoso,  
firmados com as instituições governamentais e não 
governamentais;

VIII - manter o controle das receitas do Fundo;

IX - encaminhar à Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Direitos  Humanos e ao Conselho Municipal 

orçamentária dos programas e projetos do plano de 
defesa dos direitos do idoso;

X - assinar juntamente com o Presidente do Conselho 

pagamentos de despesas do Fundo.

Art. 6º - Cabe ao Conselho Municipal de Direitos do 
Idoso observar, no que concerne ao Fundo Municipal 
do Idoso, o seguinte:

I - deliberar sobre a política de aplicação dos recursos 
do Fundo;

II - elaborar e aprovar o Plano de Aplicação;

III - acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos 
financeiros do Fundo, em consonância com os 
interesses da comunidade;

IV - apreciar o Plano Plurianual (PPA), a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias  (LDO), a Lei orçamentária 
(LOA) e suas eventuais alterações, zelando pela  
inclusão de ações voltadas à política de atendimento 
ao idoso;

V - solicitar às Secretarias afins e outros órgãos e 

Art. 7º- Os recursos do Fundo serão aplicados 
preferencialmente, para atendimento às despesas 

I - financiamento total ou parcial de programas de 

defesa dos direitos do idoso;

II - aquisição de material permanente, de consumo e 

desenvolvimento dos programas e projetos;

III - construção, reforma, ampliação, aquisição ou 

idoso;

IV - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos 
instrumentos de gestão, planejamento, 

defesa dos direitos do idoso;

V - desenvolvimento de programas de estudo, 
pesquisa, capacitação e aperfeiçoamento de recursos 

dos direitos do idoso;

VI - atendimento de despesas diversas de caráter 
urgente e inadiável, necessárias a execução das 
ações das políticas públicas destinadas ao idoso.

Art. 8º - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
assinatura e afixação no quadro, referendando-se 
mediante regular publicação no órgão oficial do 
Município, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 19 de agosto de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 
PREFEITO

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL 
NO. 3.519/2018 DE VINTE DE DEZEMBRO DE 2018, 
COM VISTAS A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, 
Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso de suas 
atribuições legais, torna público que a Câmara 

seguinte Lei:     

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder 

de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), para 

Anexo I, para a Prefeitura Municipal e Fundo 

Art. 2º - Os recursos de R$130.000,00 (cento e trinta 
mil reais) para atender o Anexo I, serão provenientes 
de anulações parciais e de igual valor, nos termos do 
Inciso I do Art. 4º. da Lei nº 3.519/2018 c/c Art. 43, § 
1º, item III da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, nas 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se todas as disposições 

GABINETE DO PREFEITO, em 22 de agosto de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 
PREFEITO

Reestrutura o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, definindo a forma 

de execução da carga horária dos profissionais de nível superior e dá outras 

providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro Cronge 

Bouzada, no uso de suas atribuições legais, torna público que a Câmara Municipal 

de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:     

Art. 1º - A carga horária dos profissionais de nível superior lotados na Secretaria 

Municipal de Saúde poderá ser executada a critério do Gestor, da seguinte forma:

I – 20 horas semanal computado em ponto eletrônico;

II – 12 horas semanais, para profissionais de nível superior, computado em ponto 

eletrônico e 08 horas que poderão ser: complementadas com qualificação 

profissional (com apresentação de certificado de conclusão); e/ou estudos de 

casos clínicos no setor de trabalho ou fora utilizando meios eletrônicos; e/ou 

Art. 2º - O disposto no artigo anterior não se aplica aos seguintes profissionais:

I – profissionais da Estratégia de Saúde da Família, bem como a outros 

profissionais vinculados a execução de programas ou convênios que tenham 

regulamentação própria;

II – profissionais lotados nos serviços de urgência e emergência, considerando o 

regime especial de plantão.

Art. 3º - Caberá ao Secretário Municipal de Saúde, nos limites estabelecidos por 

esta Lei, definir em cada Unidade da Saúde, a forma de execução da carga horária, 

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

GABINETE DO PREFEITO, em 22 de agosto de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 

PREFEITO

INSTITUI NO CALENDÁRIO DE EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA 

DO SUL/RJ, A SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO E 

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro Cronge 

Bouzada, no uso de suas atribuições legais, torna público que a Câmara Municipal 

de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:     

Art. 1º - Fica instituída e incluída no Calendário Oficial de Eventos do Município, a 

Semana Municipal de Conscientização e Enfrentamento à Violência Doméstica que 

se realizará anualmente na semana do dia 07 de agosto.

Art. 2º - Se constituem como objetivos da Semana Municipal de Conscientização e 

Enfrentamento a Violência Doméstica, dentre outros:

I – Promover a igualdade de gênero, prevenindo e evitando, dessa forma, as 

práticas de violência contra a mulher.

II – Levar ao conhecimento dos munícipes os aspectos da Lei Federal 11.340/2006 

– Maria da Penha, bem como, da Lei Federal 13.827/19 e suas medidas protetivas;

III – Expor a necessidade do registro nos órgãos competentes, das denúncias dos 

casos de violência familiar e, sobretudo, contra mulher, como também da adoção 

das medidas protetivas previstas nas leis Federais 11.340/2006 e 13.827/19;

Art. 3º - Sempre que conveniente, o Poder Público poderá, na realização da 

semana comemorativa, buscar parcerias para organização, divulgação e execução, 

com clubes de serviços, organizações sociais e assistenciais, igrejas, associações 

civis e comerciais, entre outras entidades da sociedade civil organizada ao tema.

Art. 4º - A Semana Municipal de Conscientização e Enfrentamento a Violência 

Doméstica será organizada pelos órgãos municipais, tais como: Secretaria 

Municipal de Saúde, Secretaria municipal de Assistência Social e Direitos 

Humanos, Conselho Municipal da Mulher, com apoio do Ministério Público, Polícia 

Militar, Polícia Civil, Tribunal de Justiça, através da Comarca de Paraíba do Sul.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO, em 22 de agosto de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 

PREFEITO
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03/2019, em seu artigo 12, item 12.7 diz 

todos os atos a ele referentes, ainda 

que já tenha sido homologado o 

resultado final da seleção, sem prejuízo 

da sanção legal cabível”, e;

Oficial n.º 46, publicada em 

27/08/2019;

A Comissão Organizadora e 

Simplificado, Edital 03/2019, comunica 

Paraíba do Sul, 02 de setembro de 

2019.

Tendo em vista a eliminação de Neíse 

Maria Stelmann Werneck, fica o 

de Gestão Pública, sito a Rua Visconde 

da Paraíba, n.º 106 – Centro – Paraíba 

do Sul – RJ, no dia 03 de setembro de 

2019, terça-feira, de 9 às 12 horas ou de 

14 às 16 horas, munida dos seguintes 

– XEROX DA CARTEIRA DE 

– XEROX DO CPF

– XEROX DO TÍTULO ELEITORAL E 

– XEROX DA CERTIDÃO DE 

NASCIMENTO OU CASAMENTO

– XEROX DA CERTIDÃO 

NASCIMENTO FILHOS MENORES DE 

14 ANOS (se houver)

– XEROX DA CARTEIRA DE 

TRABALHO (FOTO E VERSO)

– XEROX DO CARTÃO DE PIS/PASEP

– XEROX DO COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA (recente)

– 01 FOTO 3X4 

– XEROX CERTIFICADO DE 

RESERVISTA (para sexo masculino)

–- XEROX DO DIPLOMA EXIGIDO 

COMO PRÉ-REQUISITO

• REGIANE CARVALHO LEAL – 

PROFESSOR I

Paraíba do Sul, 02 de setembro de 

2019.

Acresce os incisos IV e V no artigo 2º, e 

também o inciso I no Artigo 3º da Lei 

nº 3.351 de 10 de Abril de 2017 que 

Praça” e dá outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Cronge Bouzada, no uso de suas 

atribuições legais, torna público que a 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei:   

Art. 1º - Acresce is incisos IV e V no 

artigo 2º, e também o inciso I no artigo 

3º da Lei n° 3.351 de 10 de abril de 2017 

uma Praça” que passa a viger com a 

seguinte redação:

“Art 2º - ...

VIII - ...

IV – Prédios públicos de uso comum;

V – Banheiros e passeios públicos.

“Art 3º - ...

I – A adoção que se trata esta lei 

permitirá a autorização de uso, a título 

precário, dos logradouros públicos por 

bares , restaurantes e similares, com 

para serviço ao cliente, sem prejuízo 

das normas previstas no Código de 

osturas e no Código de Obras 

Municipais;

Art. 2º - Esta Lei complementar entrará 

em vigor após a data de sua 

GABINETE DO PREFEITO, em 19 de 

agosto de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 

PREFEITO

Altera o artigo 136 da Lei n° 3.229, de 

19 de novembro de 2015 que dispõe 

sobre o Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos do Município de 

Paraíba do Sul. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Cronge Bouzada, no uso de suas 

atribuições legais, torna público que a 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - O artigo 136 da Lei n°3.229, de 

12 de novembro de 2015, passa a 

vigorar com a seguinte redação:

“Art.136º - ... A data base dos 

Municipal de Paraíba do Sul será no 

mês de Janeiro de cada ano”

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor após 

a data de sua publicação, 

revogando-se às demais disposições 

GABINETE DO PREFEITO, em 19 de 

agosto de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

PREFEITO

Altera a redação do artigo 255 da Lei 

n°3.229, de 19 de Novembro de 2015 

que dispõe sobre o Regime Jurídico 

Município de Paraíba do Sul. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Cronge Bouzada, no uso de suas 

atribuições legais, torna público que a 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei:   

Art. 1º - O artigo 255 da Lei n°3.229, de 

12 de novembro de 2015, passa a 

vigorar com a seguinte redação:

“Art.136º - ... Será concedida Licença 

Paternidade, pelo período de 20(vinte) 

dias úteis, consecutivos ao servidor 

devido ao nascimento de filhos, bem 

como no caso de adoção, sem prejuízo 

do respectivo nascimento”.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor após 

a data de sua publicação, 

revogando-se às demais disposições 

GABINETE DO PREFEITO, em 19 de 

agosto de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 

PREFEITO

REGULAMENTA O FUNDO 

MUNICIPAL DO IDOSO, INSTITUÍDO 

PELA LEI Nº 2.617/2008 E DÁ OUTRAS 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Cronge Bouzada, no uso de suas 

atribuições legais, torna público que a 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei:     

Art. 1º - O Fundo Municipal de Direitos 

da Pessoa Idosa - CMDI, de que trata a 

Lei nº 2.617 de 05 de junho de 2008, 

tem por objetivo captar, repassar e 

financeiro na implantação, 

programas e projetos de execução da 

política do Idoso, a serem executados 

pelos órgãos e entidades afins.

Art. 2º - O Fundo Municipal do Idoso, 

poderá  obter, junto ao órgão 

competente, a sua inscrição no 

Jurídicas, ficando desvinculado do 

Município, tudo sob orientação e 

Direitos do Idoso; 

 Art. 3º - A Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos, 

gestão para operação e execução do 

Fundo;

 Art. 4º - A Presidência do Conselho 

Pessoa Idosa, e um coordenador, 

indicado pela Presidência, serão os 

gestores do Fundo Municipal do Idoso, 

com as seguintes atribuições:

I - acompanhar e avaliar o plano de 

aplicação a cargo do Fundo, definido 

Idoso, em consonância com o plano de 

defesa dos Direitos do Idoso, o Plano 

Plurianual e a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias;

II - organizar e manter os controles 

necessários dos contratos, termos de 

parceria e convênios de execução de 

programas e projetos relacionados à 

política do Idoso, firmados com 

instituições governamentais e não 

governamentais;

III - manter os controles necessários à 

execução orçamentária do Fundo, 

referentes a empenhos, liquidação, 

pagamentos das despesas e ao 

Fundo;

IV - preparar relatórios técnicos e 

financeiros referentes à administração 

do Fundo;

V - preparar as demonstrações 

Municipal de Direitos do Idoso;

VI - elaborar anualmente a prestação 

recursos do Fundo, nos prazos e na 

forma da legislação vigente;

VII - encaminhar ao Conselho 

Municipal de Direitos do Idoso, sempre 

que solicitado, relatório de 

Fundo;

Art. 5º - São atribuições do Coordenador do Fundo:

I - preparar as demonstrações mensais da receita e 
despesas a serem encaminhadas à Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos  
e ao Conselho Municipal de Direitos do Idoso;

II - manter os controles necessários à execução 
orçamentária do Fundo  referentes à empenhos, 
liquidação e pagamento de despesas e aos 
recebimentos  das receitas do Fundo;

III - manter, em coordenação com a Diretoria de 
Patrimônio da Prefeitura Municipal, o controle dos 
bens patrimoniais com carga ao Fundo;

IV - encaminhar à Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Direitos  Humanos e ao Conselho Municipal 
de Direitos do Idoso:

a) mensalmente, as demonstrações de receita e 
despesa;

b) trimestralmente, o inventário de bens materiais e 
serviços;

c) anualmente, o inventário dos bens móveis e 
imóveis e o balanço geral do  Fundo.

V - providenciar, junto à Secretaria Municipal de 
Fazenda as demonstrações que indiquem a situação 
econômico-financeira geral do Fundo;

VI - apresentar à Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Direitos Humanos e ao Conselho Municipal 
de Direitos do Idoso a análise e avaliação da situação 
econômico-financeira do Fundo, apurada nas 
demonstrações mencionadas;

VII - manter o controle dos contratos, termos de 
parceria e convênios de execução de programas e 
projetos do plano de defesa dos direitos do idoso,  
firmados com as instituições governamentais e não 
governamentais;

VIII - manter o controle das receitas do Fundo;

IX - encaminhar à Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Direitos  Humanos e ao Conselho Municipal 
de Direitos do Idoso os relatórios mensais de 
acompanhamento e avaliação da execução 
orçamentária dos programas e projetos do plano de 
defesa dos direitos do idoso;

X - assinar juntamente com o Presidente do Conselho 
Municipal de Direitos do  Idoso os cheques para 
pagamentos de despesas do Fundo.

Art. 6º - Cabe ao Conselho Municipal de Direitos do 
Idoso observar, no que concerne ao Fundo Municipal 
do Idoso, o seguinte:

I - deliberar sobre a política de aplicação dos recursos 
do Fundo;

II - elaborar e aprovar o Plano de Aplicação;

III - acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos 
financeiros do Fundo, em consonância com os 
interesses da comunidade;

IV - apreciar o Plano Plurianual (PPA), a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias  (LDO), a Lei orçamentária 
(LOA) e suas eventuais alterações, zelando pela  
inclusão de ações voltadas à política de atendimento 
ao idoso;

V - solicitar às Secretarias afins e outros órgãos e 
entidades informações e/ou pareceres.

Art. 7º- Os recursos do Fundo serão aplicados 
preferencialmente, para atendimento às despesas 
com:

I - financiamento total ou parcial de programas de 
atendimento e projetos constantes do plano de 
defesa dos direitos do idoso;

II - aquisição de material permanente, de consumo e 
de outros insumos  necessários ao 
desenvolvimento dos programas e projetos;

III - construção, reforma, ampliação, aquisição ou 
locação de imóveis necessários à implantação e 
implementação do plano de defesa dos direitos do 
idoso;

IV - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos 
instrumentos de gestão, planejamento, 
administração e controle das ações do plano de 
defesa dos direitos do idoso;

V - desenvolvimento de programas de estudo, 
pesquisa, capacitação e aperfeiçoamento de recursos 
humanos necessários à execução do plano de defesa 
dos direitos do idoso;

VI - atendimento de despesas diversas de caráter 
urgente e inadiável, necessárias a execução das 
ações das políticas públicas destinadas ao idoso.

Art. 8º - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
assinatura e afixação no quadro, referendando-se 
mediante regular publicação no órgão oficial do 
Município, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 19 de agosto de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 
PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 3.596, DE 22 DE AGOSTO DE 

2019.  

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL 
NO. 3.519/2018 DE VINTE DE DEZEMBRO DE 2018, 
COM VISTAS A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, 
Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso de suas 
atribuições legais, torna público que a Câmara 
Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei:     

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder 
abertura de crédito adicional especial no valor total 
de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), para 
reforço de dotações orçamentárias constantes no 
Anexo I, para a Prefeitura Municipal e Fundo 
Municipal de Saúde.

Art. 2º - Os recursos de R$130.000,00 (cento e trinta 
mil reais) para atender o Anexo I, serão provenientes 
de anulações parciais e de igual valor, nos termos do 
Inciso I do Art. 4º. da Lei nº 3.519/2018 c/c Art. 43, § 
1º, item III da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, nas 
dotações orçamentárias constantes do mesmo 
Anexo.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se todas as disposições 
contrárias.

GABINETE DO PREFEITO, em 22 de agosto de 2019.

 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 

PREFEITO

Reestrutura o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, definindo a forma 

de execução da carga horária dos profissionais de nível superior e dá outras 

providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro Cronge 

Bouzada, no uso de suas atribuições legais, torna público que a Câmara Municipal 

de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:     

Art. 1º - A carga horária dos profissionais de nível superior lotados na Secretaria 

Municipal de Saúde poderá ser executada a critério do Gestor, da seguinte forma:

I – 20 horas semanal computado em ponto eletrônico;

II – 12 horas semanais, para profissionais de nível superior, computado em ponto 

eletrônico e 08 horas que poderão ser: complementadas com qualificação 

profissional (com apresentação de certificado de conclusão); e/ou estudos de 

casos clínicos no setor de trabalho ou fora utilizando meios eletrônicos; e/ou 

Art. 2º - O disposto no artigo anterior não se aplica aos seguintes profissionais:

I – profissionais da Estratégia de Saúde da Família, bem como a outros 

profissionais vinculados a execução de programas ou convênios que tenham 

regulamentação própria;

II – profissionais lotados nos serviços de urgência e emergência, considerando o 

regime especial de plantão.

Art. 3º - Caberá ao Secretário Municipal de Saúde, nos limites estabelecidos por 

esta Lei, definir em cada Unidade da Saúde, a forma de execução da carga horária, 

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

GABINETE DO PREFEITO, em 22 de agosto de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 

PREFEITO

INSTITUI NO CALENDÁRIO DE EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA 

DO SUL/RJ, A SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO E 

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro Cronge 

Bouzada, no uso de suas atribuições legais, torna público que a Câmara Municipal 

de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:     

Art. 1º - Fica instituída e incluída no Calendário Oficial de Eventos do Município, a 

Semana Municipal de Conscientização e Enfrentamento à Violência Doméstica que 

se realizará anualmente na semana do dia 07 de agosto.

Art. 2º - Se constituem como objetivos da Semana Municipal de Conscientização e 

Enfrentamento a Violência Doméstica, dentre outros:

I – Promover a igualdade de gênero, prevenindo e evitando, dessa forma, as 

práticas de violência contra a mulher.

II – Levar ao conhecimento dos munícipes os aspectos da Lei Federal 11.340/2006 

– Maria da Penha, bem como, da Lei Federal 13.827/19 e suas medidas protetivas;

III – Expor a necessidade do registro nos órgãos competentes, das denúncias dos 

casos de violência familiar e, sobretudo, contra mulher, como também da adoção 

das medidas protetivas previstas nas leis Federais 11.340/2006 e 13.827/19;

Art. 3º - Sempre que conveniente, o Poder Público poderá, na realização da 

semana comemorativa, buscar parcerias para organização, divulgação e execução, 

com clubes de serviços, organizações sociais e assistenciais, igrejas, associações 

civis e comerciais, entre outras entidades da sociedade civil organizada ao tema.

Art. 4º - A Semana Municipal de Conscientização e Enfrentamento a Violência 

Doméstica será organizada pelos órgãos municipais, tais como: Secretaria 

Municipal de Saúde, Secretaria municipal de Assistência Social e Direitos 

Humanos, Conselho Municipal da Mulher, com apoio do Ministério Público, Polícia 

Militar, Polícia Civil, Tribunal de Justiça, através da Comarca de Paraíba do Sul.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO, em 22 de agosto de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 

PREFEITO
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A N E X O   I 

 
PROJETO DE LEI Nº.: 3.596/2019 DE: 22/08/2019 

CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO DESPESA FONTE VALOR 
ANULADO 

VALOR REFORÇADO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL 

Secr. Mun. de Transp.Obras e Projetos  

2.12.15.451.0009.2.068 Manutenção e Conservação das Vias Públicas 

3.3.90.00.00.00.00 
 
Total Anulado da Unidade Gestora: 

 
 
30.000,00 

002 30.000,00 

  
 

Fundo Municipal de Saúde 

 Fundo Municipal de Saúde 

4.01.10.302.0019.2.112 PAHI - Programa de Apoio aos Hospitais do Interior 

3.3.50.00.00.00.00 
 
Total Anulado da Unidade Gestora: 

 
 
100.000,00 

009 100.000,00 

  
 

TOTAL ANULADO: 130.000,00 

 

PREFEITURA MUNICIPAL  
 Sec.Munic. do Ambiente e Des.Agrário 

2.13.18.541.0008.2.077 Melhoria e Conservação da Qualidade do Meio Ambiente  

3.3.90.00.00.00.00 002 10.000,00 

2.13.18.542.0018.2.016 Coleta de Lixo Domiciliar  

3.3.90.00.00.00.00 002 10.000,00 

2.13.18.542.0018.2.064 Manutenção e Conservação da Limpeza Urbana  

3.3.90.00.00.00.00 002 10.000,00 

 Total Reforçado da Unidade Gestora: 30.000,00 

 

Fundo Municipal de Saúde  

 Fundo Municipal de Saúde 
4.01.10.301.0095.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos 

3.1.90.00.00.00.00 

Total Reforçado da Unidade Gestora: 100.000,00 

009 100.000,00 

 

 

 

TOTAL REFORÇADO: 
130.000,00 

 

RESUMO DAS FONTES 
 

FONTE 
 

Valor Anulado Valor Reforçado 

002  30.000,00 30.000,00 

009  100.000,00 100.000,00 

 TOTAL: 130.000,00 130.000,00 



03/2019, em seu artigo 12, item 12.7 diz 

todos os atos a ele referentes, ainda 

que já tenha sido homologado o 

resultado final da seleção, sem prejuízo 

da sanção legal cabível”, e;

Oficial n.º 46, publicada em 

27/08/2019;

A Comissão Organizadora e 

Simplificado, Edital 03/2019, comunica 

Paraíba do Sul, 02 de setembro de 

2019.

Tendo em vista a eliminação de Neíse 

Maria Stelmann Werneck, fica o 

de Gestão Pública, sito a Rua Visconde 

da Paraíba, n.º 106 – Centro – Paraíba 

do Sul – RJ, no dia 03 de setembro de 

2019, terça-feira, de 9 às 12 horas ou de 

14 às 16 horas, munida dos seguintes 

– XEROX DA CARTEIRA DE 

– XEROX DO CPF

– XEROX DO TÍTULO ELEITORAL E 

– XEROX DA CERTIDÃO DE 

NASCIMENTO OU CASAMENTO

– XEROX DA CERTIDÃO 

NASCIMENTO FILHOS MENORES DE 

14 ANOS (se houver)

– XEROX DA CARTEIRA DE 

TRABALHO (FOTO E VERSO)

– XEROX DO CARTÃO DE PIS/PASEP

– XEROX DO COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA (recente)

– 01 FOTO 3X4 

– XEROX CERTIFICADO DE 

RESERVISTA (para sexo masculino)

–- XEROX DO DIPLOMA EXIGIDO 

COMO PRÉ-REQUISITO

• REGIANE CARVALHO LEAL – 

PROFESSOR I

Paraíba do Sul, 02 de setembro de 

2019.

Acresce os incisos IV e V no artigo 2º, e 

também o inciso I no Artigo 3º da Lei 

nº 3.351 de 10 de Abril de 2017 que 

Praça” e dá outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Cronge Bouzada, no uso de suas 

atribuições legais, torna público que a 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei:   

Art. 1º - Acresce is incisos IV e V no 

artigo 2º, e também o inciso I no artigo 

3º da Lei n° 3.351 de 10 de abril de 2017 

uma Praça” que passa a viger com a 

seguinte redação:

“Art 2º - ...

VIII - ...

IV – Prédios públicos de uso comum;

V – Banheiros e passeios públicos.

“Art 3º - ...

I – A adoção que se trata esta lei 

permitirá a autorização de uso, a título 

precário, dos logradouros públicos por 

bares , restaurantes e similares, com 

para serviço ao cliente, sem prejuízo 

das normas previstas no Código de 

osturas e no Código de Obras 

Municipais;

Art. 2º - Esta Lei complementar entrará 

em vigor após a data de sua 

GABINETE DO PREFEITO, em 19 de 

agosto de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 

PREFEITO
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Altera o artigo 136 da Lei n° 3.229, de 

19 de novembro de 2015 que dispõe 

sobre o Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos do Município de 

Paraíba do Sul. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Cronge Bouzada, no uso de suas 

atribuições legais, torna público que a 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - O artigo 136 da Lei n°3.229, de 

12 de novembro de 2015, passa a 

vigorar com a seguinte redação:

“Art.136º - ... A data base dos 

Municipal de Paraíba do Sul será no 

mês de Janeiro de cada ano”

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor após 

a data de sua publicação, 

revogando-se às demais disposições 

GABINETE DO PREFEITO, em 19 de 

agosto de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

PREFEITO

Altera a redação do artigo 255 da Lei 

n°3.229, de 19 de Novembro de 2015 

que dispõe sobre o Regime Jurídico 

Município de Paraíba do Sul. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Cronge Bouzada, no uso de suas 

atribuições legais, torna público que a 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei:   

Art. 1º - O artigo 255 da Lei n°3.229, de 

12 de novembro de 2015, passa a 

vigorar com a seguinte redação:

“Art.136º - ... Será concedida Licença 

Paternidade, pelo período de 20(vinte) 

dias úteis, consecutivos ao servidor 

devido ao nascimento de filhos, bem 

como no caso de adoção, sem prejuízo 

do respectivo nascimento”.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor após 

a data de sua publicação, 

revogando-se às demais disposições 

GABINETE DO PREFEITO, em 19 de 

agosto de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 

PREFEITO

REGULAMENTA O FUNDO 

MUNICIPAL DO IDOSO, INSTITUÍDO 

PELA LEI Nº 2.617/2008 E DÁ OUTRAS 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Cronge Bouzada, no uso de suas 

atribuições legais, torna público que a 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei:     

Art. 1º - O Fundo Municipal de Direitos 

da Pessoa Idosa - CMDI, de que trata a 

Lei nº 2.617 de 05 de junho de 2008, 

tem por objetivo captar, repassar e 

financeiro na implantação, 

programas e projetos de execução da 

política do Idoso, a serem executados 

pelos órgãos e entidades afins.

Art. 2º - O Fundo Municipal do Idoso, 

poderá  obter, junto ao órgão 

competente, a sua inscrição no 

Jurídicas, ficando desvinculado do 

Município, tudo sob orientação e 

Direitos do Idoso; 

 Art. 3º - A Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos, 

gestão para operação e execução do 

Fundo;

 Art. 4º - A Presidência do Conselho 

Pessoa Idosa, e um coordenador, 

indicado pela Presidência, serão os 

gestores do Fundo Municipal do Idoso, 

com as seguintes atribuições:

I - acompanhar e avaliar o plano de 

aplicação a cargo do Fundo, definido 

Idoso, em consonância com o plano de 

defesa dos Direitos do Idoso, o Plano 

Plurianual e a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias;

II - organizar e manter os controles 

necessários dos contratos, termos de 

parceria e convênios de execução de 

programas e projetos relacionados à 

política do Idoso, firmados com 

instituições governamentais e não 

governamentais;

III - manter os controles necessários à 

execução orçamentária do Fundo, 

referentes a empenhos, liquidação, 

pagamentos das despesas e ao 

Fundo;

IV - preparar relatórios técnicos e 

financeiros referentes à administração 

do Fundo;

V - preparar as demonstrações 

Municipal de Direitos do Idoso;

VI - elaborar anualmente a prestação 

recursos do Fundo, nos prazos e na 

forma da legislação vigente;

VII - encaminhar ao Conselho 

Municipal de Direitos do Idoso, sempre 

que solicitado, relatório de 

Fundo;

Art. 5º - São atribuições do Coordenador do Fundo:

I - preparar as demonstrações mensais da receita e 

Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos  
e ao Conselho Municipal de Direitos do Idoso;

II - manter os controles necessários à execução 
orçamentária do Fundo  referentes à empenhos, 
liquidação e pagamento de despesas e aos 
recebimentos  das receitas do Fundo;

III - manter, em coordenação com a Diretoria de 
Patrimônio da Prefeitura Municipal, o controle dos 
bens patrimoniais com carga ao Fundo;

IV - encaminhar à Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Direitos  Humanos e ao Conselho Municipal 

a) mensalmente, as demonstrações de receita e 
despesa;

b) trimestralmente, o inventário de bens materiais e 
serviços;

c) anualmente, o inventário dos bens móveis e 
imóveis e o balanço geral do  Fundo.

V - providenciar, junto à Secretaria Municipal de 
Fazenda as demonstrações que indiquem a situação 
econômico-financeira geral do Fundo;

VI - apresentar à Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Direitos Humanos e ao Conselho Municipal 

econômico-financeira do Fundo, apurada nas 
demonstrações mencionadas;

VII - manter o controle dos contratos, termos de 
parceria e convênios de execução de programas e 
projetos do plano de defesa dos direitos do idoso,  
firmados com as instituições governamentais e não 
governamentais;

VIII - manter o controle das receitas do Fundo;

IX - encaminhar à Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Direitos  Humanos e ao Conselho Municipal 

orçamentária dos programas e projetos do plano de 
defesa dos direitos do idoso;

X - assinar juntamente com o Presidente do Conselho 

pagamentos de despesas do Fundo.

Art. 6º - Cabe ao Conselho Municipal de Direitos do 
Idoso observar, no que concerne ao Fundo Municipal 
do Idoso, o seguinte:

I - deliberar sobre a política de aplicação dos recursos 
do Fundo;

II - elaborar e aprovar o Plano de Aplicação;

III - acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos 
financeiros do Fundo, em consonância com os 
interesses da comunidade;

IV - apreciar o Plano Plurianual (PPA), a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias  (LDO), a Lei orçamentária 
(LOA) e suas eventuais alterações, zelando pela  
inclusão de ações voltadas à política de atendimento 
ao idoso;

V - solicitar às Secretarias afins e outros órgãos e 

Art. 7º- Os recursos do Fundo serão aplicados 
preferencialmente, para atendimento às despesas 

I - financiamento total ou parcial de programas de 

defesa dos direitos do idoso;

II - aquisição de material permanente, de consumo e 

desenvolvimento dos programas e projetos;

III - construção, reforma, ampliação, aquisição ou 

idoso;

IV - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos 
instrumentos de gestão, planejamento, 

defesa dos direitos do idoso;

V - desenvolvimento de programas de estudo, 
pesquisa, capacitação e aperfeiçoamento de recursos 

dos direitos do idoso;

VI - atendimento de despesas diversas de caráter 
urgente e inadiável, necessárias a execução das 
ações das políticas públicas destinadas ao idoso.

Art. 8º - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
assinatura e afixação no quadro, referendando-se 
mediante regular publicação no órgão oficial do 
Município, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 19 de agosto de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 
PREFEITO

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL 
NO. 3.519/2018 DE VINTE DE DEZEMBRO DE 2018, 
COM VISTAS A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, 
Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso de suas 
atribuições legais, torna público que a Câmara 

seguinte Lei:     

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder 

de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), para 

Anexo I, para a Prefeitura Municipal e Fundo 

Art. 2º - Os recursos de R$130.000,00 (cento e trinta 
mil reais) para atender o Anexo I, serão provenientes 
de anulações parciais e de igual valor, nos termos do 
Inciso I do Art. 4º. da Lei nº 3.519/2018 c/c Art. 43, § 
1º, item III da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, nas 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se todas as disposições 

GABINETE DO PREFEITO, em 22 de agosto de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 
PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 3.597, DE 22 DE AGOSTO DE 2019.  

Reestrutura o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, definindo a forma 

de execução da carga horária dos profissionais de nível superior e dá outras 

providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro Cronge 

Bouzada, no uso de suas atribuições legais, torna público que a Câmara Municipal 

de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:     

Art. 1º - A carga horária dos profissionais de nível superior lotados na Secretaria 

Municipal de Saúde poderá ser executada a critério do Gestor, da seguinte forma:

I – 20 horas semanal computado em ponto eletrônico;

II – 12 horas semanais, para profissionais de nível superior, computado em ponto 

eletrônico e 08 horas que poderão ser: complementadas com qualificação 

profissional (com apresentação de certificado de conclusão); e/ou estudos de 

casos clínicos no setor de trabalho ou fora utilizando meios eletrônicos; e/ou 

sobreaviso de atendimento de saúde mental. Todas as opções deverão ser 

previamente aprovadas pela Secretaria Municipal de Saúde em conjunto com a 

coordenação do setor.

Art. 2º - O disposto no artigo anterior não se aplica aos seguintes profissionais:

I – profissionais da Estratégia de Saúde da Família, bem como a outros 

profissionais vinculados a execução de programas ou convênios que tenham 

regulamentação própria;

II – profissionais lotados nos serviços de urgência e emergência, considerando o 

regime especial de plantão.

Art. 3º - Caberá ao Secretário Municipal de Saúde, nos limites estabelecidos por 

esta Lei, definir em cada Unidade da Saúde, a forma de execução da carga horária, 

visando o melhor atendimento à população.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

GABINETE DO PREFEITO, em 22 de agosto de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 

PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 3.598, DE 22 DE AGOSTO DE 2019.  

INSTITUI NO CALENDÁRIO DE EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA 

DO SUL/RJ, A SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO E 

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro Cronge 

Bouzada, no uso de suas atribuições legais, torna público que a Câmara Municipal 

de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:     

Art. 1º - Fica instituída e incluída no Calendário Oficial de Eventos do Município, a 

Semana Municipal de Conscientização e Enfrentamento à Violência Doméstica que 

se realizará anualmente na semana do dia 07 de agosto.

Art. 2º - Se constituem como objetivos da Semana Municipal de Conscientização e 

Enfrentamento a Violência Doméstica, dentre outros:

I – Promover a igualdade de gênero, prevenindo e evitando, dessa forma, as 

práticas de violência contra a mulher.

II – Levar ao conhecimento dos munícipes os aspectos da Lei Federal 11.340/2006 

– Maria da Penha, bem como, da Lei Federal 13.827/19 e suas medidas protetivas;

III – Expor a necessidade do registro nos órgãos competentes, das denúncias dos 

casos de violência familiar e, sobretudo, contra mulher, como também da adoção 

das medidas protetivas previstas nas leis Federais 11.340/2006 e 13.827/19;

Art. 3º - Sempre que conveniente, o Poder Público poderá, na realização da 

semana comemorativa, buscar parcerias para organização, divulgação e execução, 

com clubes de serviços, organizações sociais e assistenciais, igrejas, associações 

civis e comerciais, entre outras entidades da sociedade civil organizada ao tema.

Art. 4º - A Semana Municipal de Conscientização e Enfrentamento a Violência 

Doméstica será organizada pelos órgãos municipais, tais como: Secretaria 

Municipal de Saúde, Secretaria municipal de Assistência Social e Direitos 

Humanos, Conselho Municipal da Mulher, com apoio do Ministério Público, Polícia 

Militar, Polícia Civil, Tribunal de Justiça, através da Comarca de Paraíba do Sul.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO, em 22 de agosto de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 

PREFEITO


