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passageiros com deficiência ou 

pontos e das paradas oficiais.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Os usuários que apresentam 

deficiência ou mobilidade reduzida 

respeitado o itinerário original da 

linha e a legislação de trânsito.

Art. 2º - Considerando a 

transporte coletivo deverá observar 

garantida a segurança do usuário.

Art. 3º - O descumprimento ao 

previsto no artigo 1º desta Lei, sujeita 

a empresa concessionário à 

I – advertência na primeira 

ocorrência; 

II – multa de 500 Unidades Fiscais do 

Município; 

Parágrafo único. Aplica-se em dobro 

a multa no caso de reincidência no 

período de doze (12) meses da 

infração anterior. 

Art. 4º - A municipalidade será 

responsável pela fiscalização e 

Lei e pela aplicação das penalidades. 

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de março de 2019

Maria”.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído o Dia 

comemorado no dia 30 de 

Novembro, em homenagem à Maria 

de Assis Capella. 

Art. 2º - A Secretaria Municipal de 

Educação será responsável por 

Infantil - Dia da Tia Maria” no 

calendário anual de atividades de 

todas as Escolas da Rede Municipal.  

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de outubro de 

2019

“Consciência Negra” e dá outras 

providências. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído no Município 

de Paraíba do Sul-RJ a “SEMANA 

NEGRA.”

Art. 2º - A “SEMANA MUNICIPAL DA 

CONSCIÊNCIA NEGRA” será 

comemorada de 13 a 20 de 

novembro de cada ano. 

Art. 3º - A Câmara Municipal de 

Paraíba do Sul-RJ realizará Sessão 

Solene em suas dependências, em 

referida semana.

I – Na Sessão Solene será feita a 

entrega de Medalha às 

jovens e idosos, bem como às 

Município. 

II -  O nome da medalha será: 

da Igreja Católica em Paraíba do Sul 

nos últimos 40 anos do século XIX, e 

fugiam das fazendas da região.

III- Na frente da medalha terá a 

e a união de quatro (4) mãos 

segurando umas às outras, conforme 

imagem anexa, além do nome da 

medalha. No verso terá os dizeres: 

Sul”. O cordão será verde e dourado. 

IV- Será emitido certificado de

Paraíba do Sul recebe ambulância 

0km para o SAMU

CÔNEGO SALLES”.  

 Art. 4º - Será indicado 01 (uma) 

Vereador, anualmente.

Art. 5º -  Passará a constar no 

Calendário oficial de datas e eventos 

do Município de Paraíba do Sul/RJ a 

NEGRA” instituída por esta Lei.

Art. 6º - As despesas decorrentes 

dotações orçamentárias 

Sul-RJ.

Art. 7º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 07 de outubro de 

2019

Paraíba do Sul – RJ, para efeito de 

tombamento. 

Art. 1º - Fica determinado o 

tombamento da área denominada 

Paraíba do Sul- RJ.

Art. 2º -. Caberá a Secretaria de Meio 

ambiental da área mencionada no 

caput desta Lei.

Art. 3º - Entende-se por gestão 

referidas áreas, para seu 

funcionamento eficaz, visitação 

população.

Art. 4º - São objetivos deste 

para a promoção do lazer e área 

natural;

patrimônio paisagístico da área;

naturais tombados.

Art. 5º - Quaisquer intervenções, 

modificações ou ampliações, quer 

de caráter público ou privado, 

dependerá de autorização e/ou 

responsáveis pela tutela e gestão do 

licenciadores.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

2019

INSTITUTO HISTÓRIAS AO VENTO. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica considerada Entidade 

inscrito no CNPJ 

30.537.307/0001-97, com sede na 

Rua Ipê Roxo, 409, Bairro Jatobá, 

n°3.500/2018.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na 

revogando-se as disposições em 

contrário.

2019

60 (SESSENTA) ANOS, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - Fica concedido tratamento 

prioritário aos procedimentos 

Paraíba do Sul em que figurem como 

idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos.

Parágrafo Único – O tratamento 

prioritário a que diz respeito o caput 

deste artigo refere-se à prática de 

todos e quaisquer atos ou diligências 

despacho na imprensa oficial, 

administrativos.

Art. 2º - O interessado na obtenção 

desse benefício, juntando prova de 

sua idade, deve requerê-lo junto à 

Secretaria de Receita e Rendas ou à 

procedimento, que determinará as 

providências a serem cumpridas.

Art. 3º - Concedida a prioridade, esta 

não se extinguirá com a morte do 

beneficiário, alcançando-se em favor 

do cônjuge supérstite ou 

companheiro em união estável, 

desde que também tenha idade igual 

ou maior que 60 (sessenta) anos.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 02 de setembro de 

2019

do Município de Paraíba do Sul. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1° Fica o Poder Executivo 

do Município de Paraíba do Sul.

Parágrafo único. O programa, 

oriundo da zona rural e urbana.

Art. 2º Para efeitos desta Lei, fica 

I – lixo eletrônico e tecnológico: é 

a) eletroeletrônicos : computadores, 

celulares, tablets e assemelhados;

b) eletrodomésticos: torradeiras, 

televisões, micro-ondas e 

assemelhados; 

II – ambiente adequado: é gestão 

até a sua destinação final segura; e

III – adequado descarte: é todo lixo 

Executivo.

Art. 3º São objetivos do Programa de 

I – conscientização sobre os riscos à 

saúde e ao meio-ambiente, quando o 

lixo não é descartado corretamente;

descarte do lixo;

calendário e/ou cronograma de 

coleta e destinação final; e

prática do correto descarte do lixo. 

Art. 4º Para o cumprimento do 

disposto nesta Lei, será elaborado 

um calendário e/ou cronograma 

zona rural e na zona urbana, que fica 

fazendo parte integrante desta Lei.

§ 1º Serão fixados datas e locais para 

que as pessoas físicas e jurídicas 

para descarte e será fixado um 

lixo.

§ 2º Deverá ser dada ciência à 

calendário e/ou cronograma, 

poderá ser feito por várias formas de 

comunicação.

§ 3º As pessoas físicas e jurídicas são 

locais indicados para tal finalidade, 

ficando vedada a colocação deste 

estradas, beiras de rodovias, junto a 

contêineres e lixeiras destinadas a 

lixo não eletrônico e tecnológico.

§ 4º O recolhimento do lixo será 

máximo de 4 (quatro) meses.

§ 5º No local e dia indicados no 

calendário e/ou cronograma para o 

físicas e jurídicas levarão o mesmo 

para descarte.

§ 6º Quando alguém não puder fazer 

residência ou imóvel, poderá levar o 

constante no calendário e/ou 

cronograma.

Art. 5º Após recolhido o lixo, ele terá 

a destinação final, em local 

material descartado mediante prévio 

cadastramento junto à 

administração municipal.

Art. 6º Fica autorizada a realização 

para o cumprimento desta Lei.

Art. 7º Aos infratores desta Lei serão 

na legislação vigente.

Art. 8º Fica o Poder Executivo 

no que couber.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 26 de agosto de 2019

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO 

ATENDIMENO AO PÚBLICO 

PROVIDÊNCIAS. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica autorizada a prefeitura 

serviços e espaços destinados à 

cegas ou com deficiência visual.

Art. 2º - Ficam denominados Espaço 

previstos no artigo 1º desta Lei.

Art. 3º - Os espaços deverão contar 

sinalização em braile, ou, catálogo 

equipamentos de informática 

atendimento a cegos e deficientes 

de Paraíba do Sul.

Art. 4º - O Executivo regulamentará 

o disposto nesta lei, no prazo de 90 

(noventa) dias, contados da data de 

sua publicação.

Art. 5º - As despesas decorrentes da 

conta das dotações orçamentárias 

necessário.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor após 

a data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 15 de agosto de 2019

4º distrito do município de Paraíba 

do Sul.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

ART. 1º Denomina no Bairro Glória 

em Werneck, 4º distrito de Paraíba 

Silva, terreno medindo 12.20 metros , 

Aparecida, com 10 metros de frente 

Bela.

ART. 2º - As despesas decorrentes 

orçamentárias da Secretaria 

Municipal de Obras.

ART. 3º - Esta lei entra em vigor na 

data de sua publicação..

Paraíba do Sul, 01 de junho de 2019

Dispõe sobre a cassação de alvará 

flagrados comercializando, 

Paraíba do Sul e dá outras 

providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º Esta Lei garante a cassação do 

Alvará de Funcionamento dos 

tipo de ilícito.

Art. 2º Constatado pela fiscalização 

do art. 1º desta Lei, desde que 

relatório circunstanciado, poderá ser 

realizado o cancelamento do Alvará 

interesses da administração fiscal, 

defesa.

Parágrafo único - A constatação 

prevista no caput poderá também 

ser auferida por meio de matérias 

sendo que neste caso a fiscalização 

municipal deverá solicitar aos 

boletim de ocorrência para as 

tomadas das providências impostas 

por esta Lei.

Art. 3º O Município deverá abrir um 

notificar o infrator, que deverá 

administrativa.

Parágrafo único Após a tramitação 

de julgado pelo fisco municipal de 

prevista nesta Lei, não caberá à 

como crédito pelo estabelecimento 

destinatário.

Art. 4º Durante o tempo em que o 

proprietário fizer sua defesa e não 

estabelecimento permanecerá 

fechado, e, caso não ocorra à 

Fazenda dará início à revogação do 

alvará de licença e funcionamento.

Art. 5º Demais atos necessários 

publicação desta Lei.

Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário

Paraíba do Sul, 17 de junho de 2019

DE LIXEIRAS NOS 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituída a 

Sul/RJ, devidamente protegidas de 

no imóvel.

§ 1º As lixeiras deverão ser colocadas 

no interior do lote, em local de fácil 

acesso à coleta, sendo que o fundo 

do abrigo deverá ter altura mínima 

de 50 cm e máxima de 1,20m.

I - As Lixeiras construídas dentro da 

público para coleta.

II - Somente o Poder Público poderá 

coleta de pequenos dejetos, 

faixa de serviço e possuírem tampas. 

§ 1º Os comerciantes poderão de 

formalizar através de requerimento à 

administração municipal, a fim de 

que sejam devidamente 

identificadas; 

§ 2º Os estabelecimentos comerciais 

separado do lixo reciclável, em 

embalagens próprias para a coleta; 

Art. 2º - Todos os estabelecimentos 

referidos no art. 1º deverão 

adequar-se ao disposto nesta lei, no 

prazo de 180 dias contados da data 

da publicação desta lei.

Art. 3º - A municipalidade, por meio 

da Secretaria competente, divulgará 

o padrão de lixeira a ser seguido.

Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 30 de maio de 2019

Paraíba do Sul, e dá outras 

providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído no município 

anualmente durante o mês de maio, 

do dia 1º ao dia 31.

Parágrafo Único: O símbolo da ação 

aludida no caput deste artigo será 

“um laço” na cor amarela.

Art. 2º - No mês “Maio Amarelo” fica 

a iniciativa privada, com objetivo de 

conscientização no trânsito, além de 

à participação da população num 

trânsito seguro e saudável.

Art. 3º - O mês de maio a ser 

interar o calendário oficial de Datas e 

Eventos do município.

Art. 4º - As despesas decorrentes da 

conta das dotações orçamentárias 

necessário.

Art. 5º - O Poder Executivo 

regulamentará a presente Lei, no que 

couber, no prazo máximo de 30 ( 

trinta) dias, contado da data de sua 

publicação.

Paraíba do Sul, 20 de maio de 2019

Município de Paraíba do Sul e dá 

outras providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído, no Município 

Vascular Cerebral - AVC, com a 

finalidade de desenvolver ações de 

prevenção à doença.

Art. 2º - São objetivos do Programa 

AVCs; 

sobre os diferentes tipos da doença; 

III – promover orientação técnica 

para pessoas suscetíveis de risco.    

Art. 3º - As ações pertinentes ao 

diferentes níveis de atenção à saúde.    

Art. 4º - O Poder Executivo 

promoverá ações integradas entre 

entidades afins para consecução do 

celebrar convênios ou termos de 

privadas.

Art. 5º - As despesas decorrentes 

dotações orçamentárias próprias, 

suplementadas se necessário, com 

eficácia de execução a partir do 

publicação desta Lei.    

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.  

Paraíba do Sul, 20 de maio de 2019.--

de Paraíba do Sul-RJ e dá outras 

providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1° - Fica instituído no Município o 

Alzheimer, objetivando:

I — garantir atendimento médico e 

clínico, acompanhamento geriátrico, 

psiquiátrico e neurológico 

especializado e periódico junto as 

Unidades Básicas de Saúde e na rede 

Único de Saúde aos portadores da 

dos mesmos;

excepcionais e indispensáveis, 

através da rede municipal de saúde, 

cuidadores dos mesmos;

segurança dos portadores;

poderá ser feito por meio de 

para melhor compreendê-la;

promover política de auxílio às 

da doença, para identificar as 

médicos periódicos e específicos e 

tratamento fisioterápico, de terapia 

dietético e outros que venham 

beneficiar o paciente e 

dificuldades de ambos.

Art. 2° - O Poder Executivo junto ao 

órgão gestor de saúde poderá 

realizar convênios e parcerias com 

familiares e cuidadores dosmesmos.

Art. 3° - Deverá ser implantado um 

do Sul-RJ, para diagnosticar os 

casos já existentes e futuros, para o 

estatístico da mesma.

Art. 4° - Ficará a cargo do órgão 

estabelecido em artigo anterior.

Art. 5° - As despesas decorrentes da 

necessário e obedecidas as 

exigências da Lei Federal de 

Responsabilidade Fiscal.

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 20 de maio de 2019

DISPÕE SOBRE A QUEIMA, 

MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica proibido no município 

e soltura de fogo de artifícios, rojões, 

artefatos pirotécnicos e explosivos 

contenham estampido nas áreas 

janelas , terraços, terrenos, veículos 

ou quaisquer locais direcionados às 

vias públicas.

Parágrafo Único – A proibição se 

abrigarem de quaisquer espécies, 

eventos esportivos e afins. Shows 

pirotécnicos dependerão de 

autorização prévia do Corpo de 

excetuando locais de mata e áreas 

de preservação histórica.

Art. 2º - Para fins do disposto no Art. 

1º consideram-se:

como ruas, praças, áreas de lazer e 

a circulação pertencentes à esfera 

centros culturais, etc;

urbana;

a participação de animais;

onde há tipicamene abundância de 

vegetação e áreas não 

pavimentadas;

sendo hídricos, de fauna ou flora, a 

fim de facilitar o fluxo gênico, da 

assegurando o bem-estar das 

populações humanas;

heterotrófico, invertebrado ou 

vertebrado.

Art. 3º - A utilização, queima e 

soltura de fogos de artifício, rojões, 

artefatos pirotécnicos e explosivos 

contenham estampido sujeitará os 

responsáveis à punição progressiva 

com pagamento de multa à pessoa 

física e jurídica sem prejuízo de 

legislação estadual e federal, além de 

multa em caso de reincidência.

Art. 4º - Os valores das multas e 

locais permitidos para shows 

pirotécnicos serão regulamentados 

30 (trinta) duas a partir da 

publicação desta Lei.

Art. 5º - O Corpo de Bombeiros 

Militar fica encarregado da liberação 

soltura de fogos pirotécnicos, para a 

deverá constar data, hora, local e o 

responsável pela atividade 

previamente designado.

Parágrafo Único: No caso de eventos 

e da Prefeitura Municipal, além das 

aplicar-se-á:

I – Multa ao infrator responsável pelo 

evento;

II – Interdição da atividade;

cassação do alvará de autorização 

de licença em caso de reincidência.

Art. 6º - A fiscalização e autuação 

ficarão a cargo do serviço de 

fiscalização da Secretaria Municipal 

pela segurança pública do município.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação. 

Paraíba do Sul, 25 de abril de 2019

PROÍBEM HOMENS QUE TENHAM 

MARIA DA PENHA DE EXERCEREM 

PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º -.Fica o Poder Executivo e 

Penha.

Art. 2º - A proibição também se 

contexto, até empresas públicas, 

Art. 3º - Esta restrição ficará valendo 

até o cumprimento comprovado da 

pena.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor após 

a data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 15 de abril de 2019

.  

INSTITUI O MÊS DE JUNHO COMO O 

TRATAMENTO DA ENDOMETRIOSE.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica o mês de Junho 

considerado o Mês da 

realizado anualmente.

Art. 2º - O Mês do Tratamento e 

terá caráter de evento, objetivando 

comunidade para juntos 

cirúrgico.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 08 de abril de 2019

DE VIOLÊNCIA SEXUAL NO 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - A Secretaria Municipal de 

Saúde deverá oferecer às vítimas de 

violência sexual, atendimento 

da ocorrência, tanto no aspecto 

respectiva vítima.

Parágrafo único: Considera-se 

violência sexual, para os efeitos 

por meio de violência, grave ameaça 

ou coerção, ficando equiparada a 

situação de emergência médica, 

imediata e serviços especializados.

Art. 2º - O atendimento, serviço 

clínico imediato, deverá funcionar 

diariamente 24 horas, inclusive nos 

finais de semana, tornando-se 

nas demais áreas afetadas;

II – Amparo psicológico imediato;

III – Registro imediato da ocorrência 

possam ser úteis a identificação do 

sendo a vítima menor de 18 (dezoito) 

anos ou pessoa vulnerável, esta 

comunicação será unilateral, porém 

dependerá de prévia manifestação 

da vítima;

transmissíveis;

técnicas especializadas, através de 

teste de DNA, par a identificação do 

agressor;

Parágrafo único: Em todas as etapas 

assistência, a vítima sexual, de que 

trata esta Lei, deve-se ser mantido o 

pessoa que sofreu a violência.

Art. 3º - O atendimento de que se 

primário e a recuperação física , a 

vítima deverá ter acesso a um 

amparo médico, psicológico e social.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 08 de abril de 2019

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Esta Lei visa proporcionar à 

voltadas à saúde e ao bem estar dos 

paisagístico, à fruição de museus e 

recreativos.

Art. 2º - O Poder Público definirá, em 

passeios e demias especificidades 

necessárias À formação de uma 

turísticas para idosos.

Art. 3º - O Poder Executivo poderá 

firmar convênios, parcerias e 

seguintes objetivos:

deficientes ou com mobilidade 

reduzida;

ingressos;

acompanhamento dos passeios.

Art. 4º - As despesas decorrentes da 

conta de verbas orçamentárias 

necessário.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário. 

Paraíba do Sul, 04 de abril de 2019

passageiros com deficiência ou 

pontos e das paradas oficiais.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Os usuários que apresentam 

deficiência ou mobilidade reduzida 

respeitado o itinerário original da 

linha e a legislação de trânsito.

Art. 2º - Considerando a 

transporte coletivo deverá observar 

garantida a segurança do usuário.

Art. 3º - O descumprimento ao 

previsto no artigo 1º desta Lei, sujeita 

a empresa concessionário à 

I – advertência na primeira 

ocorrência; 

II – multa de 500 Unidades Fiscais do 

Município; 

Parágrafo único. Aplica-se em dobro 

a multa no caso de reincidência no 

período de doze (12) meses da 

infração anterior. 

Art. 4º - A municipalidade será 

responsável pela fiscalização e 

Lei e pela aplicação das penalidades. 

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de março de 2019

 O Prefeito Doutor Alessandro 
e a Secretária Municipal de Saúde 
Izabel Mendonça, compareceram no 
Palácio Guanabara, sede do Governo 
do Estado, para a cerimônia de 
entrega de 01 ambulância 0km para o 
SAMU de Paraíba do Sul. 

 A entrega foi feita pelo 
Governador do Estado do Rio de 
Janeiro, Wilson Witzel, o Vice 
Governador Claudio Castro, o 
Secretário de Estado de Saúde, Dr. 
Edmar Santos, o Dep. Federal Vinícius 
Farah, e o Dep. Estadual Max Lemos. 

 Uma grande ação que irá 
fortalecer ainda mais os serviços de 
urgência e emergência do nosso 
município fortalecendo a rede SUS
 De 2017 a 2019 já foram 
entregues 13 carros Gol, 2 
micro-ônibus, 1 Van para hemodiálise, 

2 ambulâncias para o SAMU e 1 
ambulância destinada ao transporte 
intermunicipal. O investimento 
contínuo nas áreas de Saúde e 
Educação se deve ao fato de que 
essas áreas são prioridades da atual 
gestão.
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LEIS

LEI MUNICIPAL Nº 3.531, DE 21 DE 

MARÇO DE 2019.  

Dispõe sobre a permissão para 

embarque e desembarque de 

passageiros com deficiência ou 

mobilidade reduzida, fora dos 

pontos e das paradas oficiais.

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 - Os usuários que apresentam 

deficiência ou mobilidade reduzida 

que utilizem o Transporte Coletivo 

Urbano de Passageiros poderão 

optar pelo local mais acessível para 

o seu embarque e desembarque, 

respeitado o itinerário original da 

linha e a legislação de trânsito.

Art. 2º - Considerando a 

impossibilidade de parada no local 

indicado, o condutor do veículo de 

transporte coletivo deverá observar 

o local mais próximo, desde que 

garantida a segurança do usuário.

Art. 3º - O descumprimento ao 

previsto no artigo 1º desta Lei, sujeita 

a empresa concessionário à 

seguintes penalidades:

I – advertência na primeira 

ocorrência; 

II – multa de 500 Unidades Fiscais do 

Município; 

Parágrafo único. Aplica-se em dobro 

a multa no caso de reincidência no 

período de doze (12) meses da 

infração anterior. 

Art. 4º - A municipalidade será 

responsável pela fiscalização e 

supervisão das ações previstas nesta 

Lei e pela aplicação das penalidades. 

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação, revogada as 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de março de 2019

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 3.620, DE 21 DE 

OUTUBRO DE 2019.  

Dispõe sobre o Dia municipal da 

Educação Infantil – “Dia da Tia 

Maria”.

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 instituído o Dia 

Municipal da Educação Infantil, 

denominado “Dia da Tia Maria”, a ser 

comemorado no dia 30 de 

Novembro, em homenagem à Maria 

de Assis Capella. 

Art. 2º - A Secretaria Municipal de 

Educação será responsável por 

incluir o “Dia Municipal da Educação 

Infantil - Dia da Tia Maria” no 

calendário anual de atividades de 

todas as Escolas da Rede Municipal.  

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação, revogada as 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de outubro de 

2019

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 3.616, DE 07 DE 

OUTUBRO DE 2019.  

 

Institui a Semana Municipal da 

“Consciência Negra” 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 instituído no Município 

de Paraíba do Sul-RJ a “SEMANA 

MUNICIPAL DA CONSCIÊNCIA 

NEGRA.”

Art. 2º - A “SEMANA MUNICIPAL DA 

CONSCIÊNCIA NEGRA” será 

comemorada de 13 a 20 de 

novembro de cada ano. 

Art. 3º - A Câmara Municipal de 

Paraíba do Sul-RJ realizará Sessão 

Solene em suas dependências, em 

data a ser escolhida dentro da 

referida semana.

I – Na Sessão Solene será feita a 

entrega de Medalha às 

personalidades reconhecidas pelo 

trabalho em de igualdade racial, 

valorização da Cultura Negra, 

direitos de inclusão da criança, 

jovens e idosos, bem como às 

Entidades Filantrópicas de nosso 

Município. 

 

II -  O nome da medalha será: 

“MEDALHA CÔNEGO SALLES” em 

alusão ao Cônego Ignacio Felix de 

Alvarenga Salles, que esteve a frente 

da Igreja Católica em Paraíba do Sul 

nos últimos 40 anos do século XIX, e 

que possui um icônica história de 

acolhimento dos escravos que 

fugiam das fazendas da região.

III- Na frente da medalha terá a 

bandeira de Paraíba do Sul ao fundo 

e a união de quatro (4) mãos 

segurando umas às outras, conforme 

imagem anexa, além do nome da 

medalha. No verso terá os dizeres: 

“Poder Legislativo – Parahyba do 

Sul”. O cordão será verde e dourado. 

IV- Será emitido certificado de

ATOS DO GOVERNO

CÔNEGO SALLES”.  

 Art. 4º - Será indicado 01 (uma) 

Vereador, anualmente.

Art. 5º -  Passará a constar no 

Calendário oficial de datas e eventos 

do Município de Paraíba do Sul/RJ a 

NEGRA” instituída por esta Lei.

Art. 6º - As despesas decorrentes 

dotações orçamentárias 

Sul-RJ.

Art. 7º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 07 de outubro de 

2019

Paraíba do Sul – RJ, para efeito de 

tombamento. 

Art. 1º - Fica determinado o 

tombamento da área denominada 

Paraíba do Sul- RJ.

Art. 2º -. Caberá a Secretaria de Meio 

ambiental da área mencionada no 

caput desta Lei.

Art. 3º - Entende-se por gestão 

referidas áreas, para seu 

funcionamento eficaz, visitação 

população.

Art. 4º - São objetivos deste 

para a promoção do lazer e área 

natural;

patrimônio paisagístico da área;

naturais tombados.

Art. 5º - Quaisquer intervenções, 

modificações ou ampliações, quer 

de caráter público ou privado, 

dependerá de autorização e/ou 

responsáveis pela tutela e gestão do 

licenciadores.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

2019

INSTITUTO HISTÓRIAS AO VENTO. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica considerada Entidade 

inscrito no CNPJ 

30.537.307/0001-97, com sede na 

Rua Ipê Roxo, 409, Bairro Jatobá, 

n°3.500/2018.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na 

revogando-se as disposições em 

contrário.

2019

60 (SESSENTA) ANOS, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - Fica concedido tratamento 

prioritário aos procedimentos 

Paraíba do Sul em que figurem como 

idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos.

Parágrafo Único – O tratamento 

prioritário a que diz respeito o caput 

deste artigo refere-se à prática de 

todos e quaisquer atos ou diligências 

despacho na imprensa oficial, 

administrativos.

Art. 2º - O interessado na obtenção 

desse benefício, juntando prova de 

sua idade, deve requerê-lo junto à 

Secretaria de Receita e Rendas ou à 

procedimento, que determinará as 

providências a serem cumpridas.

Art. 3º - Concedida a prioridade, esta 

não se extinguirá com a morte do 

beneficiário, alcançando-se em favor 

do cônjuge supérstite ou 

companheiro em união estável, 

desde que também tenha idade igual 

ou maior que 60 (sessenta) anos.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 02 de setembro de 

2019

do Município de Paraíba do Sul. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1° Fica o Poder Executivo 

do Município de Paraíba do Sul.

Parágrafo único. O programa, 

oriundo da zona rural e urbana.

Art. 2º Para efeitos desta Lei, fica 

I – lixo eletrônico e tecnológico: é 

a) eletroeletrônicos : computadores, 

celulares, tablets e assemelhados;

b) eletrodomésticos: torradeiras, 

televisões, micro-ondas e 

assemelhados; 

II – ambiente adequado: é gestão 

até a sua destinação final segura; e

III – adequado descarte: é todo lixo 

Executivo.

Art. 3º São objetivos do Programa de 

I – conscientização sobre os riscos à 

saúde e ao meio-ambiente, quando o 

lixo não é descartado corretamente;

descarte do lixo;

calendário e/ou cronograma de 

coleta e destinação final; e

prática do correto descarte do lixo. 

Art. 4º Para o cumprimento do 

disposto nesta Lei, será elaborado 

um calendário e/ou cronograma 

zona rural e na zona urbana, que fica 

fazendo parte integrante desta Lei.

§ 1º Serão fixados datas e locais para 

que as pessoas físicas e jurídicas 

para descarte e será fixado um 

lixo.

§ 2º Deverá ser dada ciência à 

calendário e/ou cronograma, 

poderá ser feito por várias formas de 

comunicação.

§ 3º As pessoas físicas e jurídicas são 

locais indicados para tal finalidade, 

ficando vedada a colocação deste 

estradas, beiras de rodovias, junto a 

contêineres e lixeiras destinadas a 

lixo não eletrônico e tecnológico.

§ 4º O recolhimento do lixo será 

máximo de 4 (quatro) meses.

§ 5º No local e dia indicados no 

calendário e/ou cronograma para o 

físicas e jurídicas levarão o mesmo 

para descarte.

§ 6º Quando alguém não puder fazer 

residência ou imóvel, poderá levar o 

constante no calendário e/ou 

cronograma.

Art. 5º Após recolhido o lixo, ele terá 

a destinação final, em local 

material descartado mediante prévio 

cadastramento junto à 

administração municipal.

Art. 6º Fica autorizada a realização 

para o cumprimento desta Lei.

Art. 7º Aos infratores desta Lei serão 

na legislação vigente.

Art. 8º Fica o Poder Executivo 

no que couber.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 26 de agosto de 2019

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO 

ATENDIMENO AO PÚBLICO 

PROVIDÊNCIAS. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica autorizada a prefeitura 

serviços e espaços destinados à 

cegas ou com deficiência visual.

Art. 2º - Ficam denominados Espaço 

previstos no artigo 1º desta Lei.

Art. 3º - Os espaços deverão contar 

sinalização em braile, ou, catálogo 

equipamentos de informática 

atendimento a cegos e deficientes 

de Paraíba do Sul.

Art. 4º - O Executivo regulamentará 

o disposto nesta lei, no prazo de 90 

(noventa) dias, contados da data de 

sua publicação.

Art. 5º - As despesas decorrentes da 

conta das dotações orçamentárias 

necessário.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor após 

a data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 15 de agosto de 2019

4º distrito do município de Paraíba 

do Sul.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

ART. 1º Denomina no Bairro Glória 

em Werneck, 4º distrito de Paraíba 

Silva, terreno medindo 12.20 metros , 

Aparecida, com 10 metros de frente 

Bela.

ART. 2º - As despesas decorrentes 

orçamentárias da Secretaria 

Municipal de Obras.

ART. 3º - Esta lei entra em vigor na 

data de sua publicação..

Paraíba do Sul, 01 de junho de 2019

Dispõe sobre a cassação de alvará 

flagrados comercializando, 

Paraíba do Sul e dá outras 

providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º Esta Lei garante a cassação do 

Alvará de Funcionamento dos 

tipo de ilícito.

Art. 2º Constatado pela fiscalização 

do art. 1º desta Lei, desde que 

relatório circunstanciado, poderá ser 

realizado o cancelamento do Alvará 

interesses da administração fiscal, 

defesa.

Parágrafo único - A constatação 

prevista no caput poderá também 

ser auferida por meio de matérias 

sendo que neste caso a fiscalização 

municipal deverá solicitar aos 

boletim de ocorrência para as 

tomadas das providências impostas 

por esta Lei.

Art. 3º O Município deverá abrir um 

notificar o infrator, que deverá 

administrativa.

Parágrafo único Após a tramitação 

de julgado pelo fisco municipal de 

prevista nesta Lei, não caberá à 

como crédito pelo estabelecimento 

destinatário.

Art. 4º Durante o tempo em que o 

proprietário fizer sua defesa e não 

estabelecimento permanecerá 

fechado, e, caso não ocorra à 

Fazenda dará início à revogação do 

alvará de licença e funcionamento.

Art. 5º Demais atos necessários 

publicação desta Lei.

Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário

Paraíba do Sul, 17 de junho de 2019
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DE LIXEIRAS NOS 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituída a 

Sul/RJ, devidamente protegidas de 

no imóvel.

§ 1º As lixeiras deverão ser colocadas 

no interior do lote, em local de fácil 

acesso à coleta, sendo que o fundo 

do abrigo deverá ter altura mínima 

de 50 cm e máxima de 1,20m.

I - As Lixeiras construídas dentro da 

público para coleta.

II - Somente o Poder Público poderá 

coleta de pequenos dejetos, 

faixa de serviço e possuírem tampas. 

§ 1º Os comerciantes poderão de 

formalizar através de requerimento à 

administração municipal, a fim de 

que sejam devidamente 

identificadas; 

§ 2º Os estabelecimentos comerciais 

separado do lixo reciclável, em 

embalagens próprias para a coleta; 

Art. 2º - Todos os estabelecimentos 

referidos no art. 1º deverão 

adequar-se ao disposto nesta lei, no 

prazo de 180 dias contados da data 

da publicação desta lei.

Art. 3º - A municipalidade, por meio 

da Secretaria competente, divulgará 

o padrão de lixeira a ser seguido.

Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 30 de maio de 2019

Paraíba do Sul, e dá outras 

providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído no município 

anualmente durante o mês de maio, 

do dia 1º ao dia 31.

Parágrafo Único: O símbolo da ação 

aludida no caput deste artigo será 

“um laço” na cor amarela.

Art. 2º - No mês “Maio Amarelo” fica 

a iniciativa privada, com objetivo de 

conscientização no trânsito, além de 

à participação da população num 

trânsito seguro e saudável.

Art. 3º - O mês de maio a ser 

interar o calendário oficial de Datas e 

Eventos do município.

Art. 4º - As despesas decorrentes da 

conta das dotações orçamentárias 

necessário.

Art. 5º - O Poder Executivo 

regulamentará a presente Lei, no que 

couber, no prazo máximo de 30 ( 

trinta) dias, contado da data de sua 

publicação.

Paraíba do Sul, 20 de maio de 2019

Município de Paraíba do Sul e dá 

outras providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído, no Município 

Vascular Cerebral - AVC, com a 

finalidade de desenvolver ações de 

prevenção à doença.

Art. 2º - São objetivos do Programa 

AVCs; 

sobre os diferentes tipos da doença; 

III – promover orientação técnica 

para pessoas suscetíveis de risco.    

Art. 3º - As ações pertinentes ao 

diferentes níveis de atenção à saúde.    

Art. 4º - O Poder Executivo 

promoverá ações integradas entre 

entidades afins para consecução do 

celebrar convênios ou termos de 

privadas.

Art. 5º - As despesas decorrentes 

dotações orçamentárias próprias, 

suplementadas se necessário, com 

eficácia de execução a partir do 

publicação desta Lei.    

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.  

Paraíba do Sul, 20 de maio de 2019.--

de Paraíba do Sul-RJ e dá outras 

providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1° - Fica instituído no Município o 

Alzheimer, objetivando:

I — garantir atendimento médico e 

clínico, acompanhamento geriátrico, 

psiquiátrico e neurológico 

especializado e periódico junto as 

Unidades Básicas de Saúde e na rede 

Único de Saúde aos portadores da 

dos mesmos;

excepcionais e indispensáveis, 

através da rede municipal de saúde, 

cuidadores dos mesmos;

segurança dos portadores;

poderá ser feito por meio de 

para melhor compreendê-la;

promover política de auxílio às 

da doença, para identificar as 

médicos periódicos e específicos e 

tratamento fisioterápico, de terapia 

dietético e outros que venham 

beneficiar o paciente e 

dificuldades de ambos.

Art. 2° - O Poder Executivo junto ao 

órgão gestor de saúde poderá 

realizar convênios e parcerias com 

familiares e cuidadores dosmesmos.

Art. 3° - Deverá ser implantado um 

do Sul-RJ, para diagnosticar os 

casos já existentes e futuros, para o 

estatístico da mesma.

Art. 4° - Ficará a cargo do órgão 

estabelecido em artigo anterior.

Art. 5° - As despesas decorrentes da 

necessário e obedecidas as 

exigências da Lei Federal de 

Responsabilidade Fiscal.

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 20 de maio de 2019

DISPÕE SOBRE A QUEIMA, 

MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica proibido no município 

e soltura de fogo de artifícios, rojões, 

artefatos pirotécnicos e explosivos 

contenham estampido nas áreas 

janelas , terraços, terrenos, veículos 

ou quaisquer locais direcionados às 

vias públicas.

Parágrafo Único – A proibição se 

abrigarem de quaisquer espécies, 

eventos esportivos e afins. Shows 

pirotécnicos dependerão de 

autorização prévia do Corpo de 

excetuando locais de mata e áreas 

de preservação histórica.

Art. 2º - Para fins do disposto no Art. 

1º consideram-se:

como ruas, praças, áreas de lazer e 

a circulação pertencentes à esfera 

centros culturais, etc;

urbana;

a participação de animais;

onde há tipicamene abundância de 

vegetação e áreas não 

pavimentadas;

sendo hídricos, de fauna ou flora, a 

fim de facilitar o fluxo gênico, da 

assegurando o bem-estar das 

populações humanas;

heterotrófico, invertebrado ou 

vertebrado.

Art. 3º - A utilização, queima e 

soltura de fogos de artifício, rojões, 

artefatos pirotécnicos e explosivos 

contenham estampido sujeitará os 

responsáveis à punição progressiva 

com pagamento de multa à pessoa 

física e jurídica sem prejuízo de 

legislação estadual e federal, além de 

multa em caso de reincidência.

Art. 4º - Os valores das multas e 

locais permitidos para shows 

pirotécnicos serão regulamentados 

30 (trinta) duas a partir da 

publicação desta Lei.

Art. 5º - O Corpo de Bombeiros 

Militar fica encarregado da liberação 

soltura de fogos pirotécnicos, para a 

deverá constar data, hora, local e o 

responsável pela atividade 

previamente designado.

Parágrafo Único: No caso de eventos 

e da Prefeitura Municipal, além das 

aplicar-se-á:

I – Multa ao infrator responsável pelo 

evento;

II – Interdição da atividade;

cassação do alvará de autorização 

de licença em caso de reincidência.

Art. 6º - A fiscalização e autuação 

ficarão a cargo do serviço de 

fiscalização da Secretaria Municipal 

pela segurança pública do município.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação. 

Paraíba do Sul, 25 de abril de 2019

PROÍBEM HOMENS QUE TENHAM 

MARIA DA PENHA DE EXERCEREM 

PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º -.Fica o Poder Executivo e 

Penha.

Art. 2º - A proibição também se 

contexto, até empresas públicas, 

Art. 3º - Esta restrição ficará valendo 

até o cumprimento comprovado da 

pena.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor após 

a data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 15 de abril de 2019

.  

INSTITUI O MÊS DE JUNHO COMO O 

TRATAMENTO DA ENDOMETRIOSE.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica o mês de Junho 

considerado o Mês da 

realizado anualmente.

Art. 2º - O Mês do Tratamento e 

terá caráter de evento, objetivando 

comunidade para juntos 

cirúrgico.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 08 de abril de 2019

DE VIOLÊNCIA SEXUAL NO 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - A Secretaria Municipal de 

Saúde deverá oferecer às vítimas de 

violência sexual, atendimento 

da ocorrência, tanto no aspecto 

respectiva vítima.

Parágrafo único: Considera-se 

violência sexual, para os efeitos 

por meio de violência, grave ameaça 

ou coerção, ficando equiparada a 

situação de emergência médica, 

imediata e serviços especializados.

Art. 2º - O atendimento, serviço 

clínico imediato, deverá funcionar 

diariamente 24 horas, inclusive nos 

finais de semana, tornando-se 

nas demais áreas afetadas;

II – Amparo psicológico imediato;

III – Registro imediato da ocorrência 

possam ser úteis a identificação do 

sendo a vítima menor de 18 (dezoito) 

anos ou pessoa vulnerável, esta 

comunicação será unilateral, porém 

dependerá de prévia manifestação 

da vítima;

transmissíveis;

técnicas especializadas, através de 

teste de DNA, par a identificação do 

agressor;

Parágrafo único: Em todas as etapas 

assistência, a vítima sexual, de que 

trata esta Lei, deve-se ser mantido o 

pessoa que sofreu a violência.

Art. 3º - O atendimento de que se 

primário e a recuperação física , a 

vítima deverá ter acesso a um 

amparo médico, psicológico e social.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 08 de abril de 2019

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Esta Lei visa proporcionar à 

voltadas à saúde e ao bem estar dos 

paisagístico, à fruição de museus e 

recreativos.

Art. 2º - O Poder Público definirá, em 

passeios e demias especificidades 

necessárias À formação de uma 

turísticas para idosos.

Art. 3º - O Poder Executivo poderá 

firmar convênios, parcerias e 

seguintes objetivos:

deficientes ou com mobilidade 

reduzida;

ingressos;

acompanhamento dos passeios.

Art. 4º - As despesas decorrentes da 

conta de verbas orçamentárias 

necessário.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário. 

Paraíba do Sul, 04 de abril de 2019

passageiros com deficiência ou 

pontos e das paradas oficiais.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Os usuários que apresentam 

deficiência ou mobilidade reduzida 

respeitado o itinerário original da 

linha e a legislação de trânsito.

Art. 2º - Considerando a 

transporte coletivo deverá observar 

garantida a segurança do usuário.

Art. 3º - O descumprimento ao 

previsto no artigo 1º desta Lei, sujeita 

a empresa concessionário à 

I – advertência na primeira 

ocorrência; 

II – multa de 500 Unidades Fiscais do 

Município; 

Parágrafo único. Aplica-se em dobro 

a multa no caso de reincidência no 

período de doze (12) meses da 

infração anterior. 

Art. 4º - A municipalidade será 

responsável pela fiscalização e 

Lei e pela aplicação das penalidades. 

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de março de 2019



Página 3Ano 03 • Edição 227 •  04 de dezembro de 2019

passageiros com deficiência ou 

pontos e das paradas oficiais.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Os usuários que apresentam 

deficiência ou mobilidade reduzida 

respeitado o itinerário original da 

linha e a legislação de trânsito.

Art. 2º - Considerando a 

transporte coletivo deverá observar 

garantida a segurança do usuário.

Art. 3º - O descumprimento ao 

previsto no artigo 1º desta Lei, sujeita 

a empresa concessionário à 

I – advertência na primeira 

ocorrência; 

II – multa de 500 Unidades Fiscais do 

Município; 

Parágrafo único. Aplica-se em dobro 

a multa no caso de reincidência no 

período de doze (12) meses da 

infração anterior. 

Art. 4º - A municipalidade será 

responsável pela fiscalização e 

Lei e pela aplicação das penalidades. 

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de março de 2019

Maria”.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído o Dia 

comemorado no dia 30 de 

Novembro, em homenagem à Maria 

de Assis Capella. 

Art. 2º - A Secretaria Municipal de 

Educação será responsável por 

Infantil - Dia da Tia Maria” no 

calendário anual de atividades de 

todas as Escolas da Rede Municipal.  

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de outubro de 

2019

“Consciência Negra” e dá outras 

providências. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído no Município 

de Paraíba do Sul-RJ a “SEMANA 

NEGRA.”

Art. 2º - A “SEMANA MUNICIPAL DA 

CONSCIÊNCIA NEGRA” será 

comemorada de 13 a 20 de 

novembro de cada ano. 

Art. 3º - A Câmara Municipal de 

Paraíba do Sul-RJ realizará Sessão 

Solene em suas dependências, em 

referida semana.

I – Na Sessão Solene será feita a 

entrega de Medalha às 

jovens e idosos, bem como às 

Município. 

II -  O nome da medalha será: 

da Igreja Católica em Paraíba do Sul 

nos últimos 40 anos do século XIX, e 

fugiam das fazendas da região.

III- Na frente da medalha terá a 

e a união de quatro (4) mãos 

segurando umas às outras, conforme 

imagem anexa, além do nome da 

medalha. No verso terá os dizeres: 

Sul”. O cordão será verde e dourado. 

IV- Será emitido certificado de

recebimento da “MEDALHA 

CÔNEGO SALLES”.  

 Art. 4º - Será indicado 01 (uma) 

Personalidade ou Entidade por 

Vereador, anualmente.

Art. 5º -  Passará a constar no 

Calendário oficial de datas e eventos 

do Município de Paraíba do Sul/RJ a 

“SEMANA DA CONSCIÊNCIA 

NEGRA” instituída por esta Lei.

Art. 6º - As despesas decorrentes 

desta lei correrão por conta de 

dotações orçamentárias 

consignadas no orçamento da 

Câmara Municipal de Paraíba do 

Sul-RJ.

Art. 7º – Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação, revogada as 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 07 de outubro de 

2019

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 3.612, DE 23 DE 

SETEMBRO DE 2019.  

Dispõe sobre a preservação da 

Pedra da Tocaia como Patrimônio 

Natural e Cultural do Município de 

Paraíba do Sul – RJ, para efeito de 

tombamento. 

Art. 1º - Fica determinado o 

tombamento da área denominada 

“Pedra da Tocaia”, no Município de 

Paraíba do Sul- RJ.

Art. 2º -. Caberá a Secretaria de Meio 

Ambiente desenvolver estudos para  

elaboração de regulamentos de uso 

e/ou planos de gestão/conservação 

ambiental da área mencionada no 

caput desta Lei.

Art. 3º - Entende-se por gestão 

ambiental, a conservação, a 

manutenção, a recuperação, a 

direção e o controle ambiental das 

referidas áreas, para seu 

funcionamento eficaz, visitação 

adequada e o desfrute da 

população.

Art. 4º - São objetivos deste 

tombamento:

I – garantir espaços verdes e livres 

para a promoção do lazer e área 

natural;

II – conservar, proteger e recuperar o 

ecossistema existente e o 

patrimônio paisagístico da área;

III – garantir a preservação dos bens 

naturais tombados.

Art. 5º - Quaisquer intervenções, 

obras, ações degradadoras ou 

atividades impactantes, incluindo 

modificações ou ampliações, quer 

de caráter público ou privado, 

dependerá de autorização e/ou 

licenciamento dos órgãos 

responsáveis pela tutela e gestão do 

Monumento Natural e/ou dos órgãos 

licenciadores.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 23 de setembro de 

2019

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal

LEI Nº 3.610, DE 23 DE SETEMBRO 

DE 2019.  

Fica considerada Entidade 

Filantrópica e de Utilidade Pública, O 

INSTITUTO HISTÓRIAS AO VENTO. 

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 considerada Entidade 

Filantrópica e de Utilidade Pública o 

INSTITUTO HISTÓRIAS AO VENTO, 

inscrito no CNPJ 

30.537.307/0001-97, com sede na 

Rua Ipê Roxo, 409, Bairro Jatobá, 

nesta cidade de Paraíba do Sul, 

conforme Lei Municipal 

n°3.500/2018.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em 

contrário.

Paraíba do Sul, 23 de setembro de 

2019

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 3.601, DE 02 DE 

SETEMBRO DE 2019.  

CONCEDE TRATAMENTO 

PRIORITÁRIO NOS PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS EM TRÂMITE 

OU TRAMITAR PERANTE A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL PARA PESSOAS 

COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 

60 (SESSENTA) ANOS, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - Fica concedido tratamento 

prioritário aos procedimentos 

administrativos em trâmite ou a 

tramitar na Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul em que figurem como 

parte ou interveniente pessoa com 

idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos.

Parágrafo Único – O tratamento 

prioritário a que diz respeito o caput 

deste artigo refere-se à prática de 

todos e quaisquer atos ou diligências 

procedimentais, inclusive 

distribuição, publicação de 

despacho na imprensa oficial, 

intimações e procedimentos 

administrativos.

Art. 2º - O interessado na obtenção 

desse benefício, juntando prova de 

sua idade, deve requerê-lo junto à 

Secretaria de Receita e Rendas ou à 

autoridade administrativa 

competente para decidir o 

procedimento, que determinará as 

providências a serem cumpridas.

Art. 3º - Concedida a prioridade, esta 

não se extinguirá com a morte do 

beneficiário, alcançando-se em favor 

do cônjuge supérstite ou 

companheiro em união estável, 

desde que também tenha idade igual 

ou maior que 60 (sessenta) anos.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 02 de setembro de 

2019

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal

do Município de Paraíba do Sul. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1° Fica o Poder Executivo 

do Município de Paraíba do Sul.

Parágrafo único. O programa, 

oriundo da zona rural e urbana.

Art. 2º Para efeitos desta Lei, fica 

I – lixo eletrônico e tecnológico: é 

a) eletroeletrônicos : computadores, 

celulares, tablets e assemelhados;

b) eletrodomésticos: torradeiras, 

televisões, micro-ondas e 

assemelhados; 

II – ambiente adequado: é gestão 

até a sua destinação final segura; e

III – adequado descarte: é todo lixo 

Executivo.

Art. 3º São objetivos do Programa de 

I – conscientização sobre os riscos à 

saúde e ao meio-ambiente, quando o 

lixo não é descartado corretamente;

descarte do lixo;

calendário e/ou cronograma de 

coleta e destinação final; e

prática do correto descarte do lixo. 

Art. 4º Para o cumprimento do 

disposto nesta Lei, será elaborado 

um calendário e/ou cronograma 

zona rural e na zona urbana, que fica 

fazendo parte integrante desta Lei.

§ 1º Serão fixados datas e locais para 

que as pessoas físicas e jurídicas 

para descarte e será fixado um 

lixo.

§ 2º Deverá ser dada ciência à 

calendário e/ou cronograma, 

poderá ser feito por várias formas de 

comunicação.

§ 3º As pessoas físicas e jurídicas são 

locais indicados para tal finalidade, 

ficando vedada a colocação deste 

estradas, beiras de rodovias, junto a 

contêineres e lixeiras destinadas a 

lixo não eletrônico e tecnológico.

§ 4º O recolhimento do lixo será 

máximo de 4 (quatro) meses.

§ 5º No local e dia indicados no 

calendário e/ou cronograma para o 

físicas e jurídicas levarão o mesmo 

para descarte.

§ 6º Quando alguém não puder fazer 

residência ou imóvel, poderá levar o 

constante no calendário e/ou 

cronograma.

Art. 5º Após recolhido o lixo, ele terá 

a destinação final, em local 

material descartado mediante prévio 

cadastramento junto à 

administração municipal.

Art. 6º Fica autorizada a realização 

para o cumprimento desta Lei.

Art. 7º Aos infratores desta Lei serão 

na legislação vigente.

Art. 8º Fica o Poder Executivo 

no que couber.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 26 de agosto de 2019

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO 

ATENDIMENO AO PÚBLICO 

PROVIDÊNCIAS. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica autorizada a prefeitura 

serviços e espaços destinados à 

cegas ou com deficiência visual.

Art. 2º - Ficam denominados Espaço 

previstos no artigo 1º desta Lei.

Art. 3º - Os espaços deverão contar 

sinalização em braile, ou, catálogo 

equipamentos de informática 

atendimento a cegos e deficientes 

de Paraíba do Sul.

Art. 4º - O Executivo regulamentará 

o disposto nesta lei, no prazo de 90 

(noventa) dias, contados da data de 

sua publicação.

Art. 5º - As despesas decorrentes da 

conta das dotações orçamentárias 

necessário.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor após 

a data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 15 de agosto de 2019

4º distrito do município de Paraíba 

do Sul.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

ART. 1º Denomina no Bairro Glória 

em Werneck, 4º distrito de Paraíba 

Silva, terreno medindo 12.20 metros , 

Aparecida, com 10 metros de frente 

Bela.

ART. 2º - As despesas decorrentes 

orçamentárias da Secretaria 

Municipal de Obras.

ART. 3º - Esta lei entra em vigor na 

data de sua publicação..

Paraíba do Sul, 01 de junho de 2019

Dispõe sobre a cassação de alvará 

flagrados comercializando, 

Paraíba do Sul e dá outras 

providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º Esta Lei garante a cassação do 

Alvará de Funcionamento dos 

tipo de ilícito.

Art. 2º Constatado pela fiscalização 

do art. 1º desta Lei, desde que 

relatório circunstanciado, poderá ser 

realizado o cancelamento do Alvará 

interesses da administração fiscal, 

defesa.

Parágrafo único - A constatação 

prevista no caput poderá também 

ser auferida por meio de matérias 

sendo que neste caso a fiscalização 

municipal deverá solicitar aos 

boletim de ocorrência para as 

tomadas das providências impostas 

por esta Lei.

Art. 3º O Município deverá abrir um 

notificar o infrator, que deverá 

administrativa.

Parágrafo único Após a tramitação 

de julgado pelo fisco municipal de 

prevista nesta Lei, não caberá à 

como crédito pelo estabelecimento 

destinatário.

Art. 4º Durante o tempo em que o 

proprietário fizer sua defesa e não 

estabelecimento permanecerá 

fechado, e, caso não ocorra à 

Fazenda dará início à revogação do 

alvará de licença e funcionamento.

Art. 5º Demais atos necessários 

publicação desta Lei.

Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário

Paraíba do Sul, 17 de junho de 2019

DE LIXEIRAS NOS 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituída a 

Sul/RJ, devidamente protegidas de 

no imóvel.

§ 1º As lixeiras deverão ser colocadas 

no interior do lote, em local de fácil 

acesso à coleta, sendo que o fundo 

do abrigo deverá ter altura mínima 

de 50 cm e máxima de 1,20m.

I - As Lixeiras construídas dentro da 

público para coleta.

II - Somente o Poder Público poderá 

coleta de pequenos dejetos, 

faixa de serviço e possuírem tampas. 

§ 1º Os comerciantes poderão de 

formalizar através de requerimento à 

administração municipal, a fim de 

que sejam devidamente 

identificadas; 

§ 2º Os estabelecimentos comerciais 

separado do lixo reciclável, em 

embalagens próprias para a coleta; 

Art. 2º - Todos os estabelecimentos 

referidos no art. 1º deverão 

adequar-se ao disposto nesta lei, no 

prazo de 180 dias contados da data 

da publicação desta lei.

Art. 3º - A municipalidade, por meio 

da Secretaria competente, divulgará 

o padrão de lixeira a ser seguido.

Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 30 de maio de 2019

Paraíba do Sul, e dá outras 

providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído no município 

anualmente durante o mês de maio, 

do dia 1º ao dia 31.

Parágrafo Único: O símbolo da ação 

aludida no caput deste artigo será 

“um laço” na cor amarela.

Art. 2º - No mês “Maio Amarelo” fica 

a iniciativa privada, com objetivo de 

conscientização no trânsito, além de 

à participação da população num 

trânsito seguro e saudável.

Art. 3º - O mês de maio a ser 

interar o calendário oficial de Datas e 

Eventos do município.

Art. 4º - As despesas decorrentes da 

conta das dotações orçamentárias 

necessário.

Art. 5º - O Poder Executivo 

regulamentará a presente Lei, no que 

couber, no prazo máximo de 30 ( 

trinta) dias, contado da data de sua 

publicação.

Paraíba do Sul, 20 de maio de 2019

Município de Paraíba do Sul e dá 

outras providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído, no Município 

Vascular Cerebral - AVC, com a 

finalidade de desenvolver ações de 

prevenção à doença.

Art. 2º - São objetivos do Programa 

AVCs; 

sobre os diferentes tipos da doença; 

III – promover orientação técnica 

para pessoas suscetíveis de risco.    

Art. 3º - As ações pertinentes ao 

diferentes níveis de atenção à saúde.    

Art. 4º - O Poder Executivo 

promoverá ações integradas entre 

entidades afins para consecução do 

celebrar convênios ou termos de 

privadas.

Art. 5º - As despesas decorrentes 

dotações orçamentárias próprias, 

suplementadas se necessário, com 

eficácia de execução a partir do 

publicação desta Lei.    

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.  

Paraíba do Sul, 20 de maio de 2019.--

de Paraíba do Sul-RJ e dá outras 

providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1° - Fica instituído no Município o 

Alzheimer, objetivando:

I — garantir atendimento médico e 

clínico, acompanhamento geriátrico, 

psiquiátrico e neurológico 

especializado e periódico junto as 

Unidades Básicas de Saúde e na rede 

Único de Saúde aos portadores da 

dos mesmos;

excepcionais e indispensáveis, 

através da rede municipal de saúde, 

cuidadores dos mesmos;

segurança dos portadores;

poderá ser feito por meio de 

para melhor compreendê-la;

promover política de auxílio às 

da doença, para identificar as 

médicos periódicos e específicos e 

tratamento fisioterápico, de terapia 

dietético e outros que venham 

beneficiar o paciente e 

dificuldades de ambos.

Art. 2° - O Poder Executivo junto ao 

órgão gestor de saúde poderá 

realizar convênios e parcerias com 

familiares e cuidadores dosmesmos.

Art. 3° - Deverá ser implantado um 

do Sul-RJ, para diagnosticar os 

casos já existentes e futuros, para o 

estatístico da mesma.

Art. 4° - Ficará a cargo do órgão 

estabelecido em artigo anterior.

Art. 5° - As despesas decorrentes da 

necessário e obedecidas as 

exigências da Lei Federal de 

Responsabilidade Fiscal.

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 20 de maio de 2019

DISPÕE SOBRE A QUEIMA, 

MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica proibido no município 

e soltura de fogo de artifícios, rojões, 

artefatos pirotécnicos e explosivos 

contenham estampido nas áreas 

janelas , terraços, terrenos, veículos 

ou quaisquer locais direcionados às 

vias públicas.

Parágrafo Único – A proibição se 

abrigarem de quaisquer espécies, 

eventos esportivos e afins. Shows 

pirotécnicos dependerão de 

autorização prévia do Corpo de 

excetuando locais de mata e áreas 

de preservação histórica.

Art. 2º - Para fins do disposto no Art. 

1º consideram-se:

como ruas, praças, áreas de lazer e 

a circulação pertencentes à esfera 

centros culturais, etc;

urbana;

a participação de animais;

onde há tipicamene abundância de 

vegetação e áreas não 

pavimentadas;

sendo hídricos, de fauna ou flora, a 

fim de facilitar o fluxo gênico, da 

assegurando o bem-estar das 

populações humanas;

heterotrófico, invertebrado ou 

vertebrado.

Art. 3º - A utilização, queima e 

soltura de fogos de artifício, rojões, 

artefatos pirotécnicos e explosivos 

contenham estampido sujeitará os 

responsáveis à punição progressiva 

com pagamento de multa à pessoa 

física e jurídica sem prejuízo de 

legislação estadual e federal, além de 

multa em caso de reincidência.

Art. 4º - Os valores das multas e 

locais permitidos para shows 

pirotécnicos serão regulamentados 

30 (trinta) duas a partir da 

publicação desta Lei.

Art. 5º - O Corpo de Bombeiros 

Militar fica encarregado da liberação 

soltura de fogos pirotécnicos, para a 

deverá constar data, hora, local e o 

responsável pela atividade 

previamente designado.

Parágrafo Único: No caso de eventos 

e da Prefeitura Municipal, além das 

aplicar-se-á:

I – Multa ao infrator responsável pelo 

evento;

II – Interdição da atividade;

cassação do alvará de autorização 

de licença em caso de reincidência.

Art. 6º - A fiscalização e autuação 

ficarão a cargo do serviço de 

fiscalização da Secretaria Municipal 

pela segurança pública do município.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação. 

Paraíba do Sul, 25 de abril de 2019

PROÍBEM HOMENS QUE TENHAM 

MARIA DA PENHA DE EXERCEREM 

PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º -.Fica o Poder Executivo e 

Penha.

Art. 2º - A proibição também se 

contexto, até empresas públicas, 

Art. 3º - Esta restrição ficará valendo 

até o cumprimento comprovado da 

pena.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor após 

a data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 15 de abril de 2019

.  

INSTITUI O MÊS DE JUNHO COMO O 

TRATAMENTO DA ENDOMETRIOSE.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica o mês de Junho 

considerado o Mês da 

realizado anualmente.

Art. 2º - O Mês do Tratamento e 

terá caráter de evento, objetivando 

comunidade para juntos 

cirúrgico.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 08 de abril de 2019

DE VIOLÊNCIA SEXUAL NO 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - A Secretaria Municipal de 

Saúde deverá oferecer às vítimas de 

violência sexual, atendimento 

da ocorrência, tanto no aspecto 

respectiva vítima.

Parágrafo único: Considera-se 

violência sexual, para os efeitos 

por meio de violência, grave ameaça 

ou coerção, ficando equiparada a 

situação de emergência médica, 

imediata e serviços especializados.

Art. 2º - O atendimento, serviço 

clínico imediato, deverá funcionar 

diariamente 24 horas, inclusive nos 

finais de semana, tornando-se 

nas demais áreas afetadas;

II – Amparo psicológico imediato;

III – Registro imediato da ocorrência 

possam ser úteis a identificação do 

sendo a vítima menor de 18 (dezoito) 

anos ou pessoa vulnerável, esta 

comunicação será unilateral, porém 

dependerá de prévia manifestação 

da vítima;

transmissíveis;

técnicas especializadas, através de 

teste de DNA, par a identificação do 

agressor;

Parágrafo único: Em todas as etapas 

assistência, a vítima sexual, de que 

trata esta Lei, deve-se ser mantido o 

pessoa que sofreu a violência.

Art. 3º - O atendimento de que se 

primário e a recuperação física , a 

vítima deverá ter acesso a um 

amparo médico, psicológico e social.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 08 de abril de 2019

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Esta Lei visa proporcionar à 

voltadas à saúde e ao bem estar dos 

paisagístico, à fruição de museus e 

recreativos.

Art. 2º - O Poder Público definirá, em 

passeios e demias especificidades 

necessárias À formação de uma 

turísticas para idosos.

Art. 3º - O Poder Executivo poderá 

firmar convênios, parcerias e 

seguintes objetivos:

deficientes ou com mobilidade 

reduzida;

ingressos;

acompanhamento dos passeios.

Art. 4º - As despesas decorrentes da 

conta de verbas orçamentárias 

necessário.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário. 

Paraíba do Sul, 04 de abril de 2019

passageiros com deficiência ou 

pontos e das paradas oficiais.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Os usuários que apresentam 

deficiência ou mobilidade reduzida 

respeitado o itinerário original da 

linha e a legislação de trânsito.

Art. 2º - Considerando a 

transporte coletivo deverá observar 

garantida a segurança do usuário.

Art. 3º - O descumprimento ao 

previsto no artigo 1º desta Lei, sujeita 

a empresa concessionário à 

I – advertência na primeira 

ocorrência; 

II – multa de 500 Unidades Fiscais do 

Município; 

Parágrafo único. Aplica-se em dobro 

a multa no caso de reincidência no 

período de doze (12) meses da 

infração anterior. 

Art. 4º - A municipalidade será 

responsável pela fiscalização e 

Lei e pela aplicação das penalidades. 

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de março de 2019
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passageiros com deficiência ou 

pontos e das paradas oficiais.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Os usuários que apresentam 

deficiência ou mobilidade reduzida 

respeitado o itinerário original da 

linha e a legislação de trânsito.

Art. 2º - Considerando a 

transporte coletivo deverá observar 

garantida a segurança do usuário.

Art. 3º - O descumprimento ao 

previsto no artigo 1º desta Lei, sujeita 

a empresa concessionário à 

I – advertência na primeira 

ocorrência; 

II – multa de 500 Unidades Fiscais do 

Município; 

Parágrafo único. Aplica-se em dobro 

a multa no caso de reincidência no 

período de doze (12) meses da 

infração anterior. 

Art. 4º - A municipalidade será 

responsável pela fiscalização e 

Lei e pela aplicação das penalidades. 

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de março de 2019

Maria”.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído o Dia 

comemorado no dia 30 de 

Novembro, em homenagem à Maria 

de Assis Capella. 

Art. 2º - A Secretaria Municipal de 

Educação será responsável por 

Infantil - Dia da Tia Maria” no 

calendário anual de atividades de 

todas as Escolas da Rede Municipal.  

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de outubro de 

2019

“Consciência Negra” e dá outras 

providências. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído no Município 

de Paraíba do Sul-RJ a “SEMANA 

NEGRA.”

Art. 2º - A “SEMANA MUNICIPAL DA 

CONSCIÊNCIA NEGRA” será 

comemorada de 13 a 20 de 

novembro de cada ano. 

Art. 3º - A Câmara Municipal de 

Paraíba do Sul-RJ realizará Sessão 

Solene em suas dependências, em 

referida semana.

I – Na Sessão Solene será feita a 

entrega de Medalha às 

jovens e idosos, bem como às 

Município. 

II -  O nome da medalha será: 

da Igreja Católica em Paraíba do Sul 

nos últimos 40 anos do século XIX, e 

fugiam das fazendas da região.

III- Na frente da medalha terá a 

e a união de quatro (4) mãos 

segurando umas às outras, conforme 

imagem anexa, além do nome da 

medalha. No verso terá os dizeres: 

Sul”. O cordão será verde e dourado. 

IV- Será emitido certificado de

CÔNEGO SALLES”.  

 Art. 4º - Será indicado 01 (uma) 

Vereador, anualmente.

Art. 5º -  Passará a constar no 

Calendário oficial de datas e eventos 

do Município de Paraíba do Sul/RJ a 

NEGRA” instituída por esta Lei.

Art. 6º - As despesas decorrentes 

dotações orçamentárias 

Sul-RJ.

Art. 7º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 07 de outubro de 

2019

Paraíba do Sul – RJ, para efeito de 

tombamento. 

Art. 1º - Fica determinado o 

tombamento da área denominada 

Paraíba do Sul- RJ.

Art. 2º -. Caberá a Secretaria de Meio 

ambiental da área mencionada no 

caput desta Lei.

Art. 3º - Entende-se por gestão 

referidas áreas, para seu 

funcionamento eficaz, visitação 

população.

Art. 4º - São objetivos deste 

para a promoção do lazer e área 

natural;

patrimônio paisagístico da área;

naturais tombados.

Art. 5º - Quaisquer intervenções, 

modificações ou ampliações, quer 

de caráter público ou privado, 

dependerá de autorização e/ou 

responsáveis pela tutela e gestão do 

licenciadores.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

2019

INSTITUTO HISTÓRIAS AO VENTO. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica considerada Entidade 

inscrito no CNPJ 

30.537.307/0001-97, com sede na 

Rua Ipê Roxo, 409, Bairro Jatobá, 

n°3.500/2018.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na 

revogando-se as disposições em 

contrário.

2019

60 (SESSENTA) ANOS, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - Fica concedido tratamento 

prioritário aos procedimentos 

Paraíba do Sul em que figurem como 

idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos.

Parágrafo Único – O tratamento 

prioritário a que diz respeito o caput 

deste artigo refere-se à prática de 

todos e quaisquer atos ou diligências 

despacho na imprensa oficial, 

administrativos.

Art. 2º - O interessado na obtenção 

desse benefício, juntando prova de 

sua idade, deve requerê-lo junto à 

Secretaria de Receita e Rendas ou à 

procedimento, que determinará as 

providências a serem cumpridas.

Art. 3º - Concedida a prioridade, esta 

não se extinguirá com a morte do 

beneficiário, alcançando-se em favor 

do cônjuge supérstite ou 

companheiro em união estável, 

desde que também tenha idade igual 

ou maior que 60 (sessenta) anos.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 02 de setembro de 

2019

LEI MUNICIPAL Nº 3.599, DE 26 DE 

AGOSTO DE 2019.  

Institui o Programa de Coleta 

Seletiva de Lixo Eletrônico e 

Tecnológico, na zona rural e urbana 

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. 1° Fica o Poder Executivo 

autorizado a instituir o Programa de 

Coleta Seletiva de Lixo Eletrônico e 

Tecnológico, na zona rural e urbana 

do Município de Paraíba do Sul.

 

Parágrafo único. O programa, 

instituído por esta Lei, consiste em 

ordenar, programar, recolher, 

transportar e dar correta destinação 

ao lixo eletrônico e tecnológico, 

oriundo da zona rural e urbana.

 

Art. 2º Para efeitos desta Lei, fica 

entendido por:

 

I – lixo eletrônico e tecnológico: é 

todo e qualquer tipo de material 

produzido a partir do descarte de 

equipamentos eletrônicos, tais 

como:

a) eletroeletrônicos : computadores, 

celulares, tablets e assemelhados;

b) eletrodomésticos: torradeiras, 

televisões, micro-ondas e 

assemelhados; 

II – ambiente adequado: é gestão 

que garanta o correto procedimento 

para com o lixo eletrônico e 

tecnológico, desde o seu descarte, 

acondicionamento, recolhimento, 

até a sua destinação final segura; e

III – adequado descarte: é todo lixo 

eletrônico e tecnológico descartado 

num estabelecimento apropriado, 

providenciado pelo Poder 

Executivo.

 

Art. 3º São objetivos do Programa de 

Coleta Seletiva de Lixo Eletrônico e 

Tecnológico:

I – conscientização sobre os riscos à 

saúde e ao meio-ambiente, quando o 

lixo não é descartado corretamente;

II – incentivar e praticar o correto 

descarte do lixo;

III – manter a regularidade e a 

continuidade do transporte do lixo, 

mediante estabelecimento de 

calendário e/ou cronograma de 

coleta e destinação final; e

IV – incentivar as pessoas a 

colaborarem e a participarem da 

prática do correto descarte do lixo. 

Art. 4º Para o cumprimento do 

disposto nesta Lei, será elaborado 

um calendário e/ou cronograma 

para o recolhimento deste lixo, na 

zona rural e na zona urbana, que fica 

fazendo parte integrante desta Lei.

 

§ 1º Serão fixados datas e locais para 

que as pessoas físicas e jurídicas 

levem os materiais e equipamentos 

para descarte e será fixado um 

cronograma para o transporte deste 

lixo.

 

§ 2º Deverá ser dada ciência à 

população do conteúdo do 

calendário e/ou cronograma, 

mencionados no caput, o que 

poderá ser feito por várias formas de 

comunicação.

 

§ 3º As pessoas físicas e jurídicas são 

obrigadas a descartarem o lixo nos 

locais indicados para tal finalidade, 

ficando vedada a colocação deste 

lixo em outros locais, como beiras de 

estradas, beiras de rodovias, junto a 

calçadas, terrenos baldios, 

contêineres e lixeiras destinadas a 

lixo não eletrônico e tecnológico.

 

§ 4º O recolhimento do lixo será 

feito pelo Poder Executivo, 

trimestralmente, podendo, de 

acordo com a demanda, ser feito em 

prazo de tempo menor ou maior 

desde que não ultrapasse o prazo 

máximo de 4 (quatro) meses.

 

§ 5º No local e dia indicados no 

calendário e/ou cronograma para o 

recolhimento do lixo, as pessoas 

físicas e jurídicas levarão o mesmo 

para descarte.

 

§ 6º Quando alguém não puder fazer 

o descarte do lixo no dia marcado e 

no local mais próximo da sua 

residência ou imóvel, poderá levar o 

lixo em qualquer outro local 

constante no calendário e/ou 

cronograma.

 

Art. 5º Após recolhido o lixo, ele terá 

a destinação final, em local 

apropriado para tal, sendo que as 

pessoas, empresas, entidades e 

outros, poderão fazer uso deste 

material descartado mediante prévio 

cadastramento junto à 

administração municipal.

Art. 6º Fica autorizada a realização 

de campanhas de conscientização 

para o cumprimento desta Lei.

Art. 7º Aos infratores desta Lei serão 

aplicadas as penalizações previstas 

na legislação vigente.

Art. 8º Fica o Poder Executivo 

autorizado a regulamentar esta Lei 

no que couber.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 26 de agosto de 2019

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 3.590, DE 15 DE 

AGOSTO DE 2019.  

DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DE UM 

SETOR NOS ÓRGÃOS E 

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO ADAPTADOS PARA 

PRESTAR ESCLARECIMENTOS E 

ATENDIMENO AO PÚBLICO 

DEFICIÊNTE VISUAL 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 autorizada a prefeitura 

municipal de Paraíba do Sul, a criar 

serviços e espaços destinados à 

prestação de serviços para pessoas 

cegas ou com deficiência visual.

Art. 2º - Ficam denominados Espaço 

Sócio Visual, os espaços e serviços 

previstos no artigo 1º desta Lei.

Art. 3º - Os espaços deverão contar 

sinalização em braile, ou, catálogo 

equipamentos de informática 

atendimento a cegos e deficientes 

de Paraíba do Sul.

Art. 4º - O Executivo regulamentará 

o disposto nesta lei, no prazo de 90 

(noventa) dias, contados da data de 

sua publicação.

Art. 5º - As despesas decorrentes da 

conta das dotações orçamentárias 

necessário.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor após 

a data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 15 de agosto de 2019

4º distrito do município de Paraíba 

do Sul.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

ART. 1º Denomina no Bairro Glória 

em Werneck, 4º distrito de Paraíba 

Silva, terreno medindo 12.20 metros , 

Aparecida, com 10 metros de frente 

Bela.

ART. 2º - As despesas decorrentes 

orçamentárias da Secretaria 

Municipal de Obras.

ART. 3º - Esta lei entra em vigor na 

data de sua publicação..

Paraíba do Sul, 01 de junho de 2019

Dispõe sobre a cassação de alvará 

flagrados comercializando, 

Paraíba do Sul e dá outras 

providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º Esta Lei garante a cassação do 

Alvará de Funcionamento dos 

tipo de ilícito.

Art. 2º Constatado pela fiscalização 

do art. 1º desta Lei, desde que 

relatório circunstanciado, poderá ser 

realizado o cancelamento do Alvará 

interesses da administração fiscal, 

defesa.

Parágrafo único - A constatação 

prevista no caput poderá também 

ser auferida por meio de matérias 

sendo que neste caso a fiscalização 

municipal deverá solicitar aos 

boletim de ocorrência para as 

tomadas das providências impostas 

por esta Lei.

Art. 3º O Município deverá abrir um 

notificar o infrator, que deverá 

administrativa.

Parágrafo único Após a tramitação 

de julgado pelo fisco municipal de 

prevista nesta Lei, não caberá à 

como crédito pelo estabelecimento 

destinatário.

Art. 4º Durante o tempo em que o 

proprietário fizer sua defesa e não 

estabelecimento permanecerá 

fechado, e, caso não ocorra à 

Fazenda dará início à revogação do 

alvará de licença e funcionamento.

Art. 5º Demais atos necessários 

publicação desta Lei.

Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário

Paraíba do Sul, 17 de junho de 2019
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DE LIXEIRAS NOS 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituída a 

Sul/RJ, devidamente protegidas de 

no imóvel.

§ 1º As lixeiras deverão ser colocadas 

no interior do lote, em local de fácil 

acesso à coleta, sendo que o fundo 

do abrigo deverá ter altura mínima 

de 50 cm e máxima de 1,20m.

I - As Lixeiras construídas dentro da 

público para coleta.

II - Somente o Poder Público poderá 

coleta de pequenos dejetos, 

faixa de serviço e possuírem tampas. 

§ 1º Os comerciantes poderão de 

formalizar através de requerimento à 

administração municipal, a fim de 

que sejam devidamente 

identificadas; 

§ 2º Os estabelecimentos comerciais 

separado do lixo reciclável, em 

embalagens próprias para a coleta; 

Art. 2º - Todos os estabelecimentos 

referidos no art. 1º deverão 

adequar-se ao disposto nesta lei, no 

prazo de 180 dias contados da data 

da publicação desta lei.

Art. 3º - A municipalidade, por meio 

da Secretaria competente, divulgará 

o padrão de lixeira a ser seguido.

Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 30 de maio de 2019

Paraíba do Sul, e dá outras 

providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído no município 

anualmente durante o mês de maio, 

do dia 1º ao dia 31.

Parágrafo Único: O símbolo da ação 

aludida no caput deste artigo será 

“um laço” na cor amarela.

Art. 2º - No mês “Maio Amarelo” fica 

a iniciativa privada, com objetivo de 

conscientização no trânsito, além de 

à participação da população num 

trânsito seguro e saudável.

Art. 3º - O mês de maio a ser 

interar o calendário oficial de Datas e 

Eventos do município.

Art. 4º - As despesas decorrentes da 

conta das dotações orçamentárias 

necessário.

Art. 5º - O Poder Executivo 

regulamentará a presente Lei, no que 

couber, no prazo máximo de 30 ( 

trinta) dias, contado da data de sua 

publicação.

Paraíba do Sul, 20 de maio de 2019

Município de Paraíba do Sul e dá 

outras providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído, no Município 

Vascular Cerebral - AVC, com a 

finalidade de desenvolver ações de 

prevenção à doença.

Art. 2º - São objetivos do Programa 

AVCs; 

sobre os diferentes tipos da doença; 

III – promover orientação técnica 

para pessoas suscetíveis de risco.    

Art. 3º - As ações pertinentes ao 

diferentes níveis de atenção à saúde.    

Art. 4º - O Poder Executivo 

promoverá ações integradas entre 

entidades afins para consecução do 

celebrar convênios ou termos de 

privadas.

Art. 5º - As despesas decorrentes 

dotações orçamentárias próprias, 

suplementadas se necessário, com 

eficácia de execução a partir do 

publicação desta Lei.    

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.  

Paraíba do Sul, 20 de maio de 2019.--

de Paraíba do Sul-RJ e dá outras 

providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1° - Fica instituído no Município o 

Alzheimer, objetivando:

I — garantir atendimento médico e 

clínico, acompanhamento geriátrico, 

psiquiátrico e neurológico 

especializado e periódico junto as 

Unidades Básicas de Saúde e na rede 

Único de Saúde aos portadores da 

dos mesmos;

excepcionais e indispensáveis, 

através da rede municipal de saúde, 

cuidadores dos mesmos;

segurança dos portadores;

poderá ser feito por meio de 

para melhor compreendê-la;

promover política de auxílio às 

da doença, para identificar as 

médicos periódicos e específicos e 

tratamento fisioterápico, de terapia 

dietético e outros que venham 

beneficiar o paciente e 

dificuldades de ambos.

Art. 2° - O Poder Executivo junto ao 

órgão gestor de saúde poderá 

realizar convênios e parcerias com 

familiares e cuidadores dosmesmos.

Art. 3° - Deverá ser implantado um 

do Sul-RJ, para diagnosticar os 

casos já existentes e futuros, para o 

estatístico da mesma.

Art. 4° - Ficará a cargo do órgão 

estabelecido em artigo anterior.

Art. 5° - As despesas decorrentes da 

necessário e obedecidas as 

exigências da Lei Federal de 

Responsabilidade Fiscal.

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 20 de maio de 2019

DISPÕE SOBRE A QUEIMA, 

MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica proibido no município 

e soltura de fogo de artifícios, rojões, 

artefatos pirotécnicos e explosivos 

contenham estampido nas áreas 

janelas , terraços, terrenos, veículos 

ou quaisquer locais direcionados às 

vias públicas.

Parágrafo Único – A proibição se 

abrigarem de quaisquer espécies, 

eventos esportivos e afins. Shows 

pirotécnicos dependerão de 

autorização prévia do Corpo de 

excetuando locais de mata e áreas 

de preservação histórica.

Art. 2º - Para fins do disposto no Art. 

1º consideram-se:

como ruas, praças, áreas de lazer e 

a circulação pertencentes à esfera 

centros culturais, etc;

urbana;

a participação de animais;

onde há tipicamene abundância de 

vegetação e áreas não 

pavimentadas;

sendo hídricos, de fauna ou flora, a 

fim de facilitar o fluxo gênico, da 

assegurando o bem-estar das 

populações humanas;

heterotrófico, invertebrado ou 

vertebrado.

Art. 3º - A utilização, queima e 

soltura de fogos de artifício, rojões, 

artefatos pirotécnicos e explosivos 

contenham estampido sujeitará os 

responsáveis à punição progressiva 

com pagamento de multa à pessoa 

física e jurídica sem prejuízo de 

legislação estadual e federal, além de 

multa em caso de reincidência.

Art. 4º - Os valores das multas e 

locais permitidos para shows 

pirotécnicos serão regulamentados 

30 (trinta) duas a partir da 

publicação desta Lei.

Art. 5º - O Corpo de Bombeiros 

Militar fica encarregado da liberação 

soltura de fogos pirotécnicos, para a 

deverá constar data, hora, local e o 

responsável pela atividade 

previamente designado.

Parágrafo Único: No caso de eventos 

e da Prefeitura Municipal, além das 

aplicar-se-á:

I – Multa ao infrator responsável pelo 

evento;

II – Interdição da atividade;

cassação do alvará de autorização 

de licença em caso de reincidência.

Art. 6º - A fiscalização e autuação 

ficarão a cargo do serviço de 

fiscalização da Secretaria Municipal 

pela segurança pública do município.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação. 

Paraíba do Sul, 25 de abril de 2019

PROÍBEM HOMENS QUE TENHAM 

MARIA DA PENHA DE EXERCEREM 

PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º -.Fica o Poder Executivo e 

Penha.

Art. 2º - A proibição também se 

contexto, até empresas públicas, 

Art. 3º - Esta restrição ficará valendo 

até o cumprimento comprovado da 

pena.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor após 

a data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 15 de abril de 2019

.  

INSTITUI O MÊS DE JUNHO COMO O 

TRATAMENTO DA ENDOMETRIOSE.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica o mês de Junho 

considerado o Mês da 

realizado anualmente.

Art. 2º - O Mês do Tratamento e 

terá caráter de evento, objetivando 

comunidade para juntos 

cirúrgico.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 08 de abril de 2019

DE VIOLÊNCIA SEXUAL NO 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - A Secretaria Municipal de 

Saúde deverá oferecer às vítimas de 

violência sexual, atendimento 

da ocorrência, tanto no aspecto 

respectiva vítima.

Parágrafo único: Considera-se 

violência sexual, para os efeitos 

por meio de violência, grave ameaça 

ou coerção, ficando equiparada a 

situação de emergência médica, 

imediata e serviços especializados.

Art. 2º - O atendimento, serviço 

clínico imediato, deverá funcionar 

diariamente 24 horas, inclusive nos 

finais de semana, tornando-se 

nas demais áreas afetadas;

II – Amparo psicológico imediato;

III – Registro imediato da ocorrência 

possam ser úteis a identificação do 

sendo a vítima menor de 18 (dezoito) 

anos ou pessoa vulnerável, esta 

comunicação será unilateral, porém 

dependerá de prévia manifestação 

da vítima;

transmissíveis;

técnicas especializadas, através de 

teste de DNA, par a identificação do 

agressor;

Parágrafo único: Em todas as etapas 

assistência, a vítima sexual, de que 

trata esta Lei, deve-se ser mantido o 

pessoa que sofreu a violência.

Art. 3º - O atendimento de que se 

primário e a recuperação física , a 

vítima deverá ter acesso a um 

amparo médico, psicológico e social.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 08 de abril de 2019

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Esta Lei visa proporcionar à 

voltadas à saúde e ao bem estar dos 

paisagístico, à fruição de museus e 

recreativos.

Art. 2º - O Poder Público definirá, em 

passeios e demias especificidades 

necessárias À formação de uma 

turísticas para idosos.

Art. 3º - O Poder Executivo poderá 

firmar convênios, parcerias e 

seguintes objetivos:

deficientes ou com mobilidade 

reduzida;

ingressos;

acompanhamento dos passeios.

Art. 4º - As despesas decorrentes da 

conta de verbas orçamentárias 

necessário.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário. 

Paraíba do Sul, 04 de abril de 2019

passageiros com deficiência ou 

pontos e das paradas oficiais.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Os usuários que apresentam 

deficiência ou mobilidade reduzida 

respeitado o itinerário original da 

linha e a legislação de trânsito.

Art. 2º - Considerando a 

transporte coletivo deverá observar 

garantida a segurança do usuário.

Art. 3º - O descumprimento ao 

previsto no artigo 1º desta Lei, sujeita 

a empresa concessionário à 

I – advertência na primeira 

ocorrência; 

II – multa de 500 Unidades Fiscais do 

Município; 

Parágrafo único. Aplica-se em dobro 

a multa no caso de reincidência no 

período de doze (12) meses da 

infração anterior. 

Art. 4º - A municipalidade será 

responsável pela fiscalização e 

Lei e pela aplicação das penalidades. 

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de março de 2019



passageiros com deficiência ou 

pontos e das paradas oficiais.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Os usuários que apresentam 

deficiência ou mobilidade reduzida 

respeitado o itinerário original da 

linha e a legislação de trânsito.

Art. 2º - Considerando a 

transporte coletivo deverá observar 

garantida a segurança do usuário.

Art. 3º - O descumprimento ao 

previsto no artigo 1º desta Lei, sujeita 

a empresa concessionário à 

I – advertência na primeira 

ocorrência; 

II – multa de 500 Unidades Fiscais do 

Município; 

Parágrafo único. Aplica-se em dobro 

a multa no caso de reincidência no 

período de doze (12) meses da 

infração anterior. 

Art. 4º - A municipalidade será 

responsável pela fiscalização e 

Lei e pela aplicação das penalidades. 

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de março de 2019

Maria”.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído o Dia 

comemorado no dia 30 de 

Novembro, em homenagem à Maria 

de Assis Capella. 

Art. 2º - A Secretaria Municipal de 

Educação será responsável por 

Infantil - Dia da Tia Maria” no 

calendário anual de atividades de 

todas as Escolas da Rede Municipal.  

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de outubro de 

2019

“Consciência Negra” e dá outras 

providências. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído no Município 

de Paraíba do Sul-RJ a “SEMANA 

NEGRA.”

Art. 2º - A “SEMANA MUNICIPAL DA 

CONSCIÊNCIA NEGRA” será 

comemorada de 13 a 20 de 

novembro de cada ano. 

Art. 3º - A Câmara Municipal de 

Paraíba do Sul-RJ realizará Sessão 

Solene em suas dependências, em 

referida semana.

I – Na Sessão Solene será feita a 

entrega de Medalha às 

jovens e idosos, bem como às 

Município. 

II -  O nome da medalha será: 

da Igreja Católica em Paraíba do Sul 

nos últimos 40 anos do século XIX, e 

fugiam das fazendas da região.

III- Na frente da medalha terá a 

e a união de quatro (4) mãos 

segurando umas às outras, conforme 

imagem anexa, além do nome da 

medalha. No verso terá os dizeres: 

Sul”. O cordão será verde e dourado. 

IV- Será emitido certificado de
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 Art. 4º - Será indicado 01 (uma) 

Vereador, anualmente.

Art. 5º -  Passará a constar no 

Calendário oficial de datas e eventos 

do Município de Paraíba do Sul/RJ a 

NEGRA” instituída por esta Lei.

Art. 6º - As despesas decorrentes 

dotações orçamentárias 

Sul-RJ.

Art. 7º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 07 de outubro de 

2019

Paraíba do Sul – RJ, para efeito de 

tombamento. 

Art. 1º - Fica determinado o 

tombamento da área denominada 

Paraíba do Sul- RJ.

Art. 2º -. Caberá a Secretaria de Meio 

ambiental da área mencionada no 

caput desta Lei.

Art. 3º - Entende-se por gestão 

referidas áreas, para seu 

funcionamento eficaz, visitação 

população.

Art. 4º - São objetivos deste 

para a promoção do lazer e área 

natural;

patrimônio paisagístico da área;

naturais tombados.

Art. 5º - Quaisquer intervenções, 

modificações ou ampliações, quer 

de caráter público ou privado, 

dependerá de autorização e/ou 

responsáveis pela tutela e gestão do 

licenciadores.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

2019

INSTITUTO HISTÓRIAS AO VENTO. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica considerada Entidade 

inscrito no CNPJ 

30.537.307/0001-97, com sede na 

Rua Ipê Roxo, 409, Bairro Jatobá, 

n°3.500/2018.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na 

revogando-se as disposições em 

contrário.

2019

60 (SESSENTA) ANOS, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - Fica concedido tratamento 

prioritário aos procedimentos 

Paraíba do Sul em que figurem como 

idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos.

Parágrafo Único – O tratamento 

prioritário a que diz respeito o caput 

deste artigo refere-se à prática de 

todos e quaisquer atos ou diligências 

despacho na imprensa oficial, 

administrativos.

Art. 2º - O interessado na obtenção 

desse benefício, juntando prova de 

sua idade, deve requerê-lo junto à 

Secretaria de Receita e Rendas ou à 

procedimento, que determinará as 

providências a serem cumpridas.

Art. 3º - Concedida a prioridade, esta 

não se extinguirá com a morte do 

beneficiário, alcançando-se em favor 

do cônjuge supérstite ou 

companheiro em união estável, 

desde que também tenha idade igual 

ou maior que 60 (sessenta) anos.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 02 de setembro de 

2019

do Município de Paraíba do Sul. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1° Fica o Poder Executivo 

do Município de Paraíba do Sul.

Parágrafo único. O programa, 

oriundo da zona rural e urbana.

Art. 2º Para efeitos desta Lei, fica 

I – lixo eletrônico e tecnológico: é 

a) eletroeletrônicos : computadores, 

celulares, tablets e assemelhados;

b) eletrodomésticos: torradeiras, 

televisões, micro-ondas e 

assemelhados; 

II – ambiente adequado: é gestão 

até a sua destinação final segura; e

III – adequado descarte: é todo lixo 

Executivo.

Art. 3º São objetivos do Programa de 

I – conscientização sobre os riscos à 

saúde e ao meio-ambiente, quando o 

lixo não é descartado corretamente;

descarte do lixo;

calendário e/ou cronograma de 

coleta e destinação final; e

prática do correto descarte do lixo. 

Art. 4º Para o cumprimento do 

disposto nesta Lei, será elaborado 

um calendário e/ou cronograma 

zona rural e na zona urbana, que fica 

fazendo parte integrante desta Lei.

§ 1º Serão fixados datas e locais para 

que as pessoas físicas e jurídicas 

para descarte e será fixado um 

lixo.

§ 2º Deverá ser dada ciência à 

calendário e/ou cronograma, 

poderá ser feito por várias formas de 

comunicação.

§ 3º As pessoas físicas e jurídicas são 

locais indicados para tal finalidade, 

ficando vedada a colocação deste 

estradas, beiras de rodovias, junto a 

contêineres e lixeiras destinadas a 

lixo não eletrônico e tecnológico.

§ 4º O recolhimento do lixo será 

máximo de 4 (quatro) meses.

§ 5º No local e dia indicados no 

calendário e/ou cronograma para o 

físicas e jurídicas levarão o mesmo 

para descarte.

§ 6º Quando alguém não puder fazer 

residência ou imóvel, poderá levar o 

constante no calendário e/ou 

cronograma.

Art. 5º Após recolhido o lixo, ele terá 

a destinação final, em local 

material descartado mediante prévio 

cadastramento junto à 

administração municipal.

Art. 6º Fica autorizada a realização 

para o cumprimento desta Lei.

Art. 7º Aos infratores desta Lei serão 

na legislação vigente.

Art. 8º Fica o Poder Executivo 

no que couber.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 26 de agosto de 2019

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO 

ATENDIMENO AO PÚBLICO 

PROVIDÊNCIAS. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica autorizada a prefeitura 

serviços e espaços destinados à 

cegas ou com deficiência visual.

Art. 2º - Ficam denominados Espaço 

previstos no artigo 1º desta Lei.

Art. 3º - Os espaços deverão contar 

com equipamentos acessíveis com 

sinalização em braile, ou, catálogo 

eletrônico de serviços, ou 

equipamentos de informática 

adaptados com sintetizadores de 

voz, ou monitor apto, para facilitar o 

atendimento a cegos e deficientes 

visuais nos equipamentos e serviços 

prestados diretamente ou por 

concessão, pela prefeitura municipal 

de Paraíba do Sul.

Art. 4º - O Executivo regulamentará 

o disposto nesta lei, no prazo de 90 

(noventa) dias, contados da data de 

sua publicação.

Art. 5º - As despesas decorrentes da 

execução desta Lei correrão por 

conta das dotações orçamentárias 

próprias, suplementadas se 

necessário.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor após 

a data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 15 de agosto de 2019

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 3.582, DE 01 DE 

JUNHO DE 2019.  

Denomina Praça Delair Fontoura da 

Silva, no Bairro Glória, em Werneck, 

4º distrito 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 Denomina no Bairro Glória 

em Werneck, 4º distrito de Paraíba 

do Sul, a Praça Delair Fontoura da 

Silva, terreno medindo 12.20 metros , 

paralelo com a Rua Nossa Senhora 

Aparecida, com 10 metros de frente 

no cruzamento da mesma com a Rua 

Bela.

ART. 2º - As despesas decorrentes 

da execução desta Lei, serão 

previstas nas dotações 

orçamentárias da Secretaria 

Municipal de Obras.

ART. 3º - Esta lei entra em vigor na 

data de sua publicação..

Paraíba do Sul, 01 de junho de 2019

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 3.575, DE 17 DE 

JUNHO DE 2019.  

Dispõe sobre a cassação de alvará 

de funcionamento de 

estabelecimentos que forem 

flagrados comercializando, 

adquirindo, transportando, 

estocando ou revendendo produtos 

oriundos de furto, roubo ou outro 

tipo de ilícito no município de 

Paraíba do Sul 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 Esta Lei garante a cassação do 

Alvará de Funcionamento dos 

estabelecimentos que estiverem 

comercializando, adquirindo, 

distribuindo, transportando, 

estocando ou revendendo produtos 

oriundos de furto, roubo ou outro 

tipo de ilícito.

Art. 2º Constatado pela fiscalização 

municipal as fraudes ou demais 

irregularidades previstas no caput 

do art. 1º desta Lei, desde que 

devidamente motivado por meio de 

relatório circunstanciado, poderá ser 

realizado o cancelamento do Alvará 

de Funcionamento ou da Licença, 

como medida acautelatória dos 

interesses da administração fiscal, 

garantido o contraditório e a ampla 

defesa.

Parágrafo único - A constatação 

prevista no caput poderá também 

ser auferida por meio de matérias 

veiculadas em órgãos de imprensa, 

sendo que neste caso a fiscalização 

municipal deverá solicitar aos 

órgãos de segurança pública que 

efetuarão a apreensão, o devido 

boletim de ocorrência para as 

tomadas das providências impostas 

por esta Lei.

Art. 3º O Município deverá abrir um 

procedimento administrativo e 

notificar o infrator, que deverá 

apresentar sua defesa 

administrativa.

Parágrafo único Após a tramitação 

de julgado pelo fisco municipal de 

todo o processo administrativo, e 

constatado que houve a infração 

prevista nesta Lei, não caberá à 

restituição de qualquer valor de 

imposto que tiver sido utilizado 

como crédito pelo estabelecimento 

destinatário.

Art. 4º Durante o tempo em que o 

proprietário fizer sua defesa e não 

regularizar a atividade, o 

estabelecimento permanecerá 

fechado, e, caso não ocorra à 

regularização, dentro do prazo 

estipulado, a Secretaria Municipal da 

Fazenda dará início à revogação do 

alvará de licença e funcionamento.

Art. 5º Demais atos necessários 

serão regulamentados no prazo de 

trinta dias a contar da data da 

publicação desta Lei.

Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário

Paraíba do Sul, 17 de junho de 2019

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal

DE LIXEIRAS NOS 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituída a 

Sul/RJ, devidamente protegidas de 

no imóvel.

§ 1º As lixeiras deverão ser colocadas 

no interior do lote, em local de fácil 

acesso à coleta, sendo que o fundo 

do abrigo deverá ter altura mínima 

de 50 cm e máxima de 1,20m.

I - As Lixeiras construídas dentro da 

público para coleta.

II - Somente o Poder Público poderá 

coleta de pequenos dejetos, 

faixa de serviço e possuírem tampas. 

§ 1º Os comerciantes poderão de 

formalizar através de requerimento à 

administração municipal, a fim de 

que sejam devidamente 

identificadas; 

§ 2º Os estabelecimentos comerciais 

separado do lixo reciclável, em 

embalagens próprias para a coleta; 

Art. 2º - Todos os estabelecimentos 

referidos no art. 1º deverão 

adequar-se ao disposto nesta lei, no 

prazo de 180 dias contados da data 

da publicação desta lei.

Art. 3º - A municipalidade, por meio 

da Secretaria competente, divulgará 

o padrão de lixeira a ser seguido.

Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 30 de maio de 2019

Paraíba do Sul, e dá outras 

providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído no município 

anualmente durante o mês de maio, 

do dia 1º ao dia 31.

Parágrafo Único: O símbolo da ação 

aludida no caput deste artigo será 

“um laço” na cor amarela.

Art. 2º - No mês “Maio Amarelo” fica 

a iniciativa privada, com objetivo de 

conscientização no trânsito, além de 

à participação da população num 

trânsito seguro e saudável.

Art. 3º - O mês de maio a ser 

interar o calendário oficial de Datas e 

Eventos do município.

Art. 4º - As despesas decorrentes da 

conta das dotações orçamentárias 

necessário.

Art. 5º - O Poder Executivo 

regulamentará a presente Lei, no que 

couber, no prazo máximo de 30 ( 

trinta) dias, contado da data de sua 

publicação.

Paraíba do Sul, 20 de maio de 2019

Município de Paraíba do Sul e dá 

outras providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído, no Município 

Vascular Cerebral - AVC, com a 

finalidade de desenvolver ações de 

prevenção à doença.

Art. 2º - São objetivos do Programa 

AVCs; 

sobre os diferentes tipos da doença; 

III – promover orientação técnica 

para pessoas suscetíveis de risco.    

Art. 3º - As ações pertinentes ao 

diferentes níveis de atenção à saúde.    

Art. 4º - O Poder Executivo 

promoverá ações integradas entre 

entidades afins para consecução do 

celebrar convênios ou termos de 

privadas.

Art. 5º - As despesas decorrentes 

dotações orçamentárias próprias, 

suplementadas se necessário, com 

eficácia de execução a partir do 

publicação desta Lei.    

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.  

Paraíba do Sul, 20 de maio de 2019.--

de Paraíba do Sul-RJ e dá outras 

providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1° - Fica instituído no Município o 

Alzheimer, objetivando:

I — garantir atendimento médico e 

clínico, acompanhamento geriátrico, 

psiquiátrico e neurológico 

especializado e periódico junto as 

Unidades Básicas de Saúde e na rede 

Único de Saúde aos portadores da 

dos mesmos;

excepcionais e indispensáveis, 

através da rede municipal de saúde, 

cuidadores dos mesmos;

segurança dos portadores;

poderá ser feito por meio de 

para melhor compreendê-la;

promover política de auxílio às 

da doença, para identificar as 

médicos periódicos e específicos e 

tratamento fisioterápico, de terapia 

dietético e outros que venham 

beneficiar o paciente e 

dificuldades de ambos.

Art. 2° - O Poder Executivo junto ao 

órgão gestor de saúde poderá 

realizar convênios e parcerias com 

familiares e cuidadores dosmesmos.

Art. 3° - Deverá ser implantado um 

do Sul-RJ, para diagnosticar os 

casos já existentes e futuros, para o 

estatístico da mesma.

Art. 4° - Ficará a cargo do órgão 

estabelecido em artigo anterior.

Art. 5° - As despesas decorrentes da 

necessário e obedecidas as 

exigências da Lei Federal de 

Responsabilidade Fiscal.

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 20 de maio de 2019

DISPÕE SOBRE A QUEIMA, 

MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica proibido no município 

e soltura de fogo de artifícios, rojões, 

artefatos pirotécnicos e explosivos 

contenham estampido nas áreas 

janelas , terraços, terrenos, veículos 

ou quaisquer locais direcionados às 

vias públicas.

Parágrafo Único – A proibição se 

abrigarem de quaisquer espécies, 

eventos esportivos e afins. Shows 

pirotécnicos dependerão de 

autorização prévia do Corpo de 

excetuando locais de mata e áreas 

de preservação histórica.

Art. 2º - Para fins do disposto no Art. 

1º consideram-se:

como ruas, praças, áreas de lazer e 

a circulação pertencentes à esfera 

centros culturais, etc;

urbana;

a participação de animais;

onde há tipicamene abundância de 

vegetação e áreas não 

pavimentadas;

sendo hídricos, de fauna ou flora, a 

fim de facilitar o fluxo gênico, da 

assegurando o bem-estar das 

populações humanas;

heterotrófico, invertebrado ou 

vertebrado.

Art. 3º - A utilização, queima e 

soltura de fogos de artifício, rojões, 

artefatos pirotécnicos e explosivos 

contenham estampido sujeitará os 

responsáveis à punição progressiva 

com pagamento de multa à pessoa 

física e jurídica sem prejuízo de 

legislação estadual e federal, além de 

multa em caso de reincidência.

Art. 4º - Os valores das multas e 

locais permitidos para shows 

pirotécnicos serão regulamentados 

30 (trinta) duas a partir da 

publicação desta Lei.

Art. 5º - O Corpo de Bombeiros 

Militar fica encarregado da liberação 

soltura de fogos pirotécnicos, para a 

deverá constar data, hora, local e o 

responsável pela atividade 

previamente designado.

Parágrafo Único: No caso de eventos 

e da Prefeitura Municipal, além das 

aplicar-se-á:

I – Multa ao infrator responsável pelo 

evento;

II – Interdição da atividade;

cassação do alvará de autorização 

de licença em caso de reincidência.

Art. 6º - A fiscalização e autuação 

ficarão a cargo do serviço de 

fiscalização da Secretaria Municipal 

pela segurança pública do município.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação. 

Paraíba do Sul, 25 de abril de 2019

PROÍBEM HOMENS QUE TENHAM 

MARIA DA PENHA DE EXERCEREM 

PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º -.Fica o Poder Executivo e 

Penha.

Art. 2º - A proibição também se 

contexto, até empresas públicas, 

Art. 3º - Esta restrição ficará valendo 

até o cumprimento comprovado da 

pena.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor após 

a data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 15 de abril de 2019

.  

INSTITUI O MÊS DE JUNHO COMO O 

TRATAMENTO DA ENDOMETRIOSE.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica o mês de Junho 

considerado o Mês da 

realizado anualmente.

Art. 2º - O Mês do Tratamento e 

terá caráter de evento, objetivando 

comunidade para juntos 

cirúrgico.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 08 de abril de 2019

DE VIOLÊNCIA SEXUAL NO 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - A Secretaria Municipal de 

Saúde deverá oferecer às vítimas de 

violência sexual, atendimento 

da ocorrência, tanto no aspecto 

respectiva vítima.

Parágrafo único: Considera-se 

violência sexual, para os efeitos 

por meio de violência, grave ameaça 

ou coerção, ficando equiparada a 

situação de emergência médica, 

imediata e serviços especializados.

Art. 2º - O atendimento, serviço 

clínico imediato, deverá funcionar 

diariamente 24 horas, inclusive nos 

finais de semana, tornando-se 

nas demais áreas afetadas;

II – Amparo psicológico imediato;

III – Registro imediato da ocorrência 

possam ser úteis a identificação do 

sendo a vítima menor de 18 (dezoito) 

anos ou pessoa vulnerável, esta 

comunicação será unilateral, porém 

dependerá de prévia manifestação 

da vítima;

transmissíveis;

técnicas especializadas, através de 

teste de DNA, par a identificação do 

agressor;

Parágrafo único: Em todas as etapas 

assistência, a vítima sexual, de que 

trata esta Lei, deve-se ser mantido o 

pessoa que sofreu a violência.

Art. 3º - O atendimento de que se 

primário e a recuperação física , a 

vítima deverá ter acesso a um 

amparo médico, psicológico e social.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 08 de abril de 2019

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Esta Lei visa proporcionar à 

voltadas à saúde e ao bem estar dos 

paisagístico, à fruição de museus e 

recreativos.

Art. 2º - O Poder Público definirá, em 

passeios e demias especificidades 

necessárias À formação de uma 

turísticas para idosos.

Art. 3º - O Poder Executivo poderá 

firmar convênios, parcerias e 

seguintes objetivos:

deficientes ou com mobilidade 

reduzida;

ingressos;

acompanhamento dos passeios.

Art. 4º - As despesas decorrentes da 

conta de verbas orçamentárias 

necessário.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário. 

Paraíba do Sul, 04 de abril de 2019

passageiros com deficiência ou 

pontos e das paradas oficiais.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Os usuários que apresentam 

deficiência ou mobilidade reduzida 

respeitado o itinerário original da 

linha e a legislação de trânsito.

Art. 2º - Considerando a 

transporte coletivo deverá observar 

garantida a segurança do usuário.

Art. 3º - O descumprimento ao 

previsto no artigo 1º desta Lei, sujeita 

a empresa concessionário à 

I – advertência na primeira 

ocorrência; 

II – multa de 500 Unidades Fiscais do 

Município; 

Parágrafo único. Aplica-se em dobro 

a multa no caso de reincidência no 

período de doze (12) meses da 

infração anterior. 

Art. 4º - A municipalidade será 

responsável pela fiscalização e 

Lei e pela aplicação das penalidades. 

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de março de 2019



passageiros com deficiência ou 

pontos e das paradas oficiais.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Os usuários que apresentam 

deficiência ou mobilidade reduzida 

respeitado o itinerário original da 

linha e a legislação de trânsito.

Art. 2º - Considerando a 

transporte coletivo deverá observar 

garantida a segurança do usuário.

Art. 3º - O descumprimento ao 

previsto no artigo 1º desta Lei, sujeita 

a empresa concessionário à 

I – advertência na primeira 

ocorrência; 

II – multa de 500 Unidades Fiscais do 

Município; 

Parágrafo único. Aplica-se em dobro 

a multa no caso de reincidência no 

período de doze (12) meses da 

infração anterior. 

Art. 4º - A municipalidade será 

responsável pela fiscalização e 

Lei e pela aplicação das penalidades. 

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de março de 2019

Maria”.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído o Dia 

comemorado no dia 30 de 

Novembro, em homenagem à Maria 

de Assis Capella. 

Art. 2º - A Secretaria Municipal de 

Educação será responsável por 

Infantil - Dia da Tia Maria” no 

calendário anual de atividades de 

todas as Escolas da Rede Municipal.  

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de outubro de 

2019

“Consciência Negra” e dá outras 

providências. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído no Município 

de Paraíba do Sul-RJ a “SEMANA 

NEGRA.”

Art. 2º - A “SEMANA MUNICIPAL DA 

CONSCIÊNCIA NEGRA” será 

comemorada de 13 a 20 de 

novembro de cada ano. 

Art. 3º - A Câmara Municipal de 

Paraíba do Sul-RJ realizará Sessão 

Solene em suas dependências, em 

referida semana.

I – Na Sessão Solene será feita a 

entrega de Medalha às 

jovens e idosos, bem como às 

Município. 

II -  O nome da medalha será: 

da Igreja Católica em Paraíba do Sul 

nos últimos 40 anos do século XIX, e 

fugiam das fazendas da região.

III- Na frente da medalha terá a 

e a união de quatro (4) mãos 

segurando umas às outras, conforme 

imagem anexa, além do nome da 

medalha. No verso terá os dizeres: 

Sul”. O cordão será verde e dourado. 

IV- Será emitido certificado de

CÔNEGO SALLES”.  

 Art. 4º - Será indicado 01 (uma) 

Vereador, anualmente.

Art. 5º -  Passará a constar no 

Calendário oficial de datas e eventos 

do Município de Paraíba do Sul/RJ a 

NEGRA” instituída por esta Lei.

Art. 6º - As despesas decorrentes 

dotações orçamentárias 

Sul-RJ.

Art. 7º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 07 de outubro de 

2019

Paraíba do Sul – RJ, para efeito de 

tombamento. 

Art. 1º - Fica determinado o 

tombamento da área denominada 

Paraíba do Sul- RJ.

Art. 2º -. Caberá a Secretaria de Meio 

ambiental da área mencionada no 

caput desta Lei.

Art. 3º - Entende-se por gestão 

referidas áreas, para seu 

funcionamento eficaz, visitação 

população.

Art. 4º - São objetivos deste 

para a promoção do lazer e área 

natural;

patrimônio paisagístico da área;

naturais tombados.

Art. 5º - Quaisquer intervenções, 

modificações ou ampliações, quer 

de caráter público ou privado, 

dependerá de autorização e/ou 

responsáveis pela tutela e gestão do 

licenciadores.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

2019

INSTITUTO HISTÓRIAS AO VENTO. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica considerada Entidade 

inscrito no CNPJ 

30.537.307/0001-97, com sede na 

Rua Ipê Roxo, 409, Bairro Jatobá, 

n°3.500/2018.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na 

revogando-se as disposições em 

contrário.

2019

60 (SESSENTA) ANOS, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - Fica concedido tratamento 

prioritário aos procedimentos 

Paraíba do Sul em que figurem como 

idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos.

Parágrafo Único – O tratamento 

prioritário a que diz respeito o caput 

deste artigo refere-se à prática de 

todos e quaisquer atos ou diligências 

despacho na imprensa oficial, 

administrativos.

Art. 2º - O interessado na obtenção 

desse benefício, juntando prova de 

sua idade, deve requerê-lo junto à 

Secretaria de Receita e Rendas ou à 

procedimento, que determinará as 

providências a serem cumpridas.

Art. 3º - Concedida a prioridade, esta 

não se extinguirá com a morte do 

beneficiário, alcançando-se em favor 

do cônjuge supérstite ou 

companheiro em união estável, 

desde que também tenha idade igual 

ou maior que 60 (sessenta) anos.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 02 de setembro de 

2019

do Município de Paraíba do Sul. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1° Fica o Poder Executivo 

do Município de Paraíba do Sul.

Parágrafo único. O programa, 

oriundo da zona rural e urbana.

Art. 2º Para efeitos desta Lei, fica 

I – lixo eletrônico e tecnológico: é 

a) eletroeletrônicos : computadores, 

celulares, tablets e assemelhados;

b) eletrodomésticos: torradeiras, 

televisões, micro-ondas e 

assemelhados; 

II – ambiente adequado: é gestão 

até a sua destinação final segura; e

III – adequado descarte: é todo lixo 

Executivo.

Art. 3º São objetivos do Programa de 

I – conscientização sobre os riscos à 

saúde e ao meio-ambiente, quando o 

lixo não é descartado corretamente;

descarte do lixo;

calendário e/ou cronograma de 

coleta e destinação final; e

prática do correto descarte do lixo. 

Art. 4º Para o cumprimento do 

disposto nesta Lei, será elaborado 

um calendário e/ou cronograma 

zona rural e na zona urbana, que fica 

fazendo parte integrante desta Lei.

§ 1º Serão fixados datas e locais para 

que as pessoas físicas e jurídicas 

para descarte e será fixado um 

lixo.

§ 2º Deverá ser dada ciência à 

calendário e/ou cronograma, 

poderá ser feito por várias formas de 

comunicação.

§ 3º As pessoas físicas e jurídicas são 

locais indicados para tal finalidade, 

ficando vedada a colocação deste 

estradas, beiras de rodovias, junto a 

contêineres e lixeiras destinadas a 

lixo não eletrônico e tecnológico.

§ 4º O recolhimento do lixo será 

máximo de 4 (quatro) meses.

§ 5º No local e dia indicados no 

calendário e/ou cronograma para o 

físicas e jurídicas levarão o mesmo 

para descarte.

§ 6º Quando alguém não puder fazer 

residência ou imóvel, poderá levar o 

constante no calendário e/ou 

cronograma.

Art. 5º Após recolhido o lixo, ele terá 

a destinação final, em local 

material descartado mediante prévio 

cadastramento junto à 

administração municipal.

Art. 6º Fica autorizada a realização 

para o cumprimento desta Lei.

Art. 7º Aos infratores desta Lei serão 

na legislação vigente.

Art. 8º Fica o Poder Executivo 

no que couber.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 26 de agosto de 2019

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO 

ATENDIMENO AO PÚBLICO 

PROVIDÊNCIAS. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica autorizada a prefeitura 

serviços e espaços destinados à 

cegas ou com deficiência visual.

Art. 2º - Ficam denominados Espaço 

previstos no artigo 1º desta Lei.

Art. 3º - Os espaços deverão contar 

sinalização em braile, ou, catálogo 

equipamentos de informática 

atendimento a cegos e deficientes 

de Paraíba do Sul.

Art. 4º - O Executivo regulamentará 

o disposto nesta lei, no prazo de 90 

(noventa) dias, contados da data de 

sua publicação.

Art. 5º - As despesas decorrentes da 

conta das dotações orçamentárias 

necessário.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor após 

a data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 15 de agosto de 2019

4º distrito do município de Paraíba 

do Sul.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

ART. 1º Denomina no Bairro Glória 

em Werneck, 4º distrito de Paraíba 

Silva, terreno medindo 12.20 metros , 

Aparecida, com 10 metros de frente 

Bela.

ART. 2º - As despesas decorrentes 

orçamentárias da Secretaria 

Municipal de Obras.

ART. 3º - Esta lei entra em vigor na 

data de sua publicação..

Paraíba do Sul, 01 de junho de 2019

Dispõe sobre a cassação de alvará 

flagrados comercializando, 

Paraíba do Sul e dá outras 

providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º Esta Lei garante a cassação do 

Alvará de Funcionamento dos 

tipo de ilícito.

Art. 2º Constatado pela fiscalização 

do art. 1º desta Lei, desde que 

relatório circunstanciado, poderá ser 

realizado o cancelamento do Alvará 

interesses da administração fiscal, 

defesa.

Parágrafo único - A constatação 

prevista no caput poderá também 

ser auferida por meio de matérias 

sendo que neste caso a fiscalização 

municipal deverá solicitar aos 

boletim de ocorrência para as 

tomadas das providências impostas 

por esta Lei.

Art. 3º O Município deverá abrir um 

notificar o infrator, que deverá 

administrativa.

Parágrafo único Após a tramitação 

de julgado pelo fisco municipal de 

prevista nesta Lei, não caberá à 

como crédito pelo estabelecimento 

destinatário.

Art. 4º Durante o tempo em que o 

proprietário fizer sua defesa e não 

estabelecimento permanecerá 

fechado, e, caso não ocorra à 

Fazenda dará início à revogação do 

alvará de licença e funcionamento.

Art. 5º Demais atos necessários 

publicação desta Lei.

Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário

Paraíba do Sul, 17 de junho de 2019
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LEI MUNICIPAL Nº 3.563, DE 30 DE 

MAIO DE 2019.  

DISPÕE SOBRE A PADRONIZAÇÃO 

DE LIXEIRAS NOS 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, 

RESIDENCIAIS, COLETIVOS E 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ.

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 a 

obrigatoriedade da instalação de 

lixeiras nos estabelecimentos 

comerciais, residenciais, coletivos e 

públicos do Município de Paraíba do 

Sul/RJ, devidamente protegidas de 

predadores e compatíveis com a 

quantidade de resíduos produzidos 

no imóvel.

§ 1º As lixeiras deverão ser colocadas 

no interior do lote, em local de fácil 

acesso à coleta, sendo que o fundo 

do abrigo deverá ter altura mínima 

de 50 cm e máxima de 1,20m.

I - As Lixeiras construídas dentro da 

propriedade particular do imóvel 

deverão ter acesso pelo passeio 

público para coleta.

II - Somente o Poder Público poderá 

construir ou instalar lixeiras sobre o 

passeio de uso comum dos 

transeuntes, exclusivamente para 

coleta de pequenos dejetos, 

devendo a lixeira estar localizada na 

faixa de serviço e possuírem tampas. 

§ 1º Os comerciantes poderão de 

maneira associativa, dispor de 

lixeiras coletivas para mais de um 

estabelecimento, devendo 

formalizar através de requerimento à 

administração municipal, a fim de 

que sejam devidamente 

identificadas; 

§ 2º Os estabelecimentos comerciais 

deverão dispor de um sistema de 

armazenamento para o lixo orgânico 

separado do lixo reciclável, em 

embalagens próprias para a coleta; 

 

Art. 2º - Todos os estabelecimentos 

referidos no art. 1º deverão 

adequar-se ao disposto nesta lei, no 

prazo de 180 dias contados da data 

da publicação desta lei.

Art. 3º - A municipalidade, por meio 

da Secretaria competente, divulgará 

o padrão de lixeira a ser seguido.

Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação, revogada as 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 30 de maio de 2019

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 3.560, DE 20 DE 

MAIO DE 2019.  

Institui o “MAIO AMARELO” para 

conscientização e educação em 

defesa da vida e a segurança no 

trânsito, no âmbito do município de 

Paraíba do Sul, 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 instituído no município 

de Paraíba do Sul a ação de 

conscientização e educação em 

defesa da vida e da segurança no 

trânsito, denominada “Maio 

Amarelo”, a ser comemorada 

anualmente durante o mês de maio, 

do dia 1º ao dia 31.

Parágrafo Único: O símbolo da ação 

aludida no caput deste artigo será 

“um laço” na cor amarela.

Art. 2º - No mês “Maio Amarelo” fica 

o Poder Público autorizado a 

estabelecer parcerias com entidades 

da sociedade civil, órgãos públicos e 

a iniciativa privada, com objetivo de 

realizar ações e movimentos de 

conscientização no trânsito, além de 

atividades educativas e preventivas 

visando a defesa da vida e o fomento 

à participação da população num 

trânsito seguro e saudável.

Art. 3º - O mês de maio a ser 

comemorado anualmente a 

campanha “Maio Amarelo” passa a 

interar o calendário oficial de Datas e 

Eventos do município.

Art. 4º - As despesas decorrentes da 

execução desta Lei correrão por 

conta das dotações orçamentárias 

próprias, suplementadas se 

necessário.

Art. 5º - O Poder Executivo 

regulamentará a presente Lei, no que 

couber, no prazo máximo de 30 ( 

trinta) dias, contado da data de sua 

publicação.

 

Paraíba do Sul, 20 de maio de 2019

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal 

LEI MUNICIPAL Nº 3.559, DE 20 DE 

MAIO DE 2019.  

Dispõe sobre a criação do Programa 

Municipal de Prevenção ao Acidente 

Vascular Cerebral – AVC, no 

Município de Paraíba do Sul 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 instituído, no Município 

de Paraíba do Sul, o Programa 

Municipal de Prevenção ao Acidente 

Vascular Cerebral - AVC, com a 

finalidade de desenvolver ações de 

prevenção à doença.

Art. 2º - São objetivos do Programa 

Municipal de Prevenção ao AVC:

I – promover ações educativas sobre 

AVCs; 

II – realizar campanhas de prevenção 

sobre os diferentes tipos da doença; 

e

III – promover orientação técnica 

para pessoas suscetíveis de risco.    

Art. 3º - As ações pertinentes ao 

Programa Municipal de Prevenção 

ao AVC poderão ser desenvolvidas 

por equipe multidisciplinar, nos 

diferentes níveis de atenção à saúde.    

Art. 4º - O Poder Executivo 

promoverá ações integradas entre 

os seus órgãos competentes e as 

entidades afins para consecução do 

programa implantado, podendo 

celebrar convênios ou termos de 

cooperação com outros órgãos 

públicos, bem como instituições 

privadas.

Art. 5º - As despesas decorrentes 

desta Lei correrão por conta de 

dotações orçamentárias próprias, 

suplementadas se necessário, com 

eficácia de execução a partir do 

exercício subsequente ao da data de 

publicação desta Lei.    

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.  

Paraíba do Sul, 20 de maio de 2019.--

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito do Municipal

de Paraíba do Sul-RJ e dá outras 

providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1° - Fica instituído no Município o 

Alzheimer, objetivando:

I — garantir atendimento médico e 

clínico, acompanhamento geriátrico, 

psiquiátrico e neurológico 

especializado e periódico junto as 

Unidades Básicas de Saúde e na rede 

Único de Saúde aos portadores da 

dos mesmos;

excepcionais e indispensáveis, 

através da rede municipal de saúde, 

cuidadores dos mesmos;

segurança dos portadores;

poderá ser feito por meio de 

para melhor compreendê-la;

promover política de auxílio às 

da doença, para identificar as 

médicos periódicos e específicos e 

tratamento fisioterápico, de terapia 

dietético e outros que venham 

beneficiar o paciente e 

dificuldades de ambos.

Art. 2° - O Poder Executivo junto ao 

órgão gestor de saúde poderá 

realizar convênios e parcerias com 

familiares e cuidadores dosmesmos.

Art. 3° - Deverá ser implantado um 

do Sul-RJ, para diagnosticar os 

casos já existentes e futuros, para o 

estatístico da mesma.

Art. 4° - Ficará a cargo do órgão 

estabelecido em artigo anterior.

Art. 5° - As despesas decorrentes da 

necessário e obedecidas as 

exigências da Lei Federal de 

Responsabilidade Fiscal.

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 20 de maio de 2019

DISPÕE SOBRE A QUEIMA, 

MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica proibido no município 

e soltura de fogo de artifícios, rojões, 

artefatos pirotécnicos e explosivos 

contenham estampido nas áreas 

janelas , terraços, terrenos, veículos 

ou quaisquer locais direcionados às 

vias públicas.

Parágrafo Único – A proibição se 

abrigarem de quaisquer espécies, 

eventos esportivos e afins. Shows 

pirotécnicos dependerão de 

autorização prévia do Corpo de 

excetuando locais de mata e áreas 

de preservação histórica.

Art. 2º - Para fins do disposto no Art. 

1º consideram-se:

como ruas, praças, áreas de lazer e 

a circulação pertencentes à esfera 

centros culturais, etc;

urbana;

a participação de animais;

onde há tipicamene abundância de 

vegetação e áreas não 

pavimentadas;

sendo hídricos, de fauna ou flora, a 

fim de facilitar o fluxo gênico, da 

assegurando o bem-estar das 

populações humanas;

heterotrófico, invertebrado ou 

vertebrado.

Art. 3º - A utilização, queima e 

soltura de fogos de artifício, rojões, 

artefatos pirotécnicos e explosivos 

contenham estampido sujeitará os 

responsáveis à punição progressiva 

com pagamento de multa à pessoa 

física e jurídica sem prejuízo de 

legislação estadual e federal, além de 

multa em caso de reincidência.

Art. 4º - Os valores das multas e 

locais permitidos para shows 

pirotécnicos serão regulamentados 

30 (trinta) duas a partir da 

publicação desta Lei.

Art. 5º - O Corpo de Bombeiros 

Militar fica encarregado da liberação 

soltura de fogos pirotécnicos, para a 

deverá constar data, hora, local e o 

responsável pela atividade 

previamente designado.

Parágrafo Único: No caso de eventos 

e da Prefeitura Municipal, além das 

aplicar-se-á:

I – Multa ao infrator responsável pelo 

evento;

II – Interdição da atividade;

cassação do alvará de autorização 

de licença em caso de reincidência.

Art. 6º - A fiscalização e autuação 

ficarão a cargo do serviço de 

fiscalização da Secretaria Municipal 

pela segurança pública do município.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação. 

Paraíba do Sul, 25 de abril de 2019

PROÍBEM HOMENS QUE TENHAM 

MARIA DA PENHA DE EXERCEREM 

PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º -.Fica o Poder Executivo e 

Penha.

Art. 2º - A proibição também se 

contexto, até empresas públicas, 

Art. 3º - Esta restrição ficará valendo 

até o cumprimento comprovado da 

pena.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor após 

a data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 15 de abril de 2019

.  

INSTITUI O MÊS DE JUNHO COMO O 

TRATAMENTO DA ENDOMETRIOSE.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica o mês de Junho 

considerado o Mês da 

realizado anualmente.

Art. 2º - O Mês do Tratamento e 

terá caráter de evento, objetivando 

comunidade para juntos 

cirúrgico.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 08 de abril de 2019

DE VIOLÊNCIA SEXUAL NO 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - A Secretaria Municipal de 

Saúde deverá oferecer às vítimas de 

violência sexual, atendimento 

da ocorrência, tanto no aspecto 

respectiva vítima.

Parágrafo único: Considera-se 

violência sexual, para os efeitos 

por meio de violência, grave ameaça 

ou coerção, ficando equiparada a 

situação de emergência médica, 

imediata e serviços especializados.

Art. 2º - O atendimento, serviço 

clínico imediato, deverá funcionar 

diariamente 24 horas, inclusive nos 

finais de semana, tornando-se 

nas demais áreas afetadas;

II – Amparo psicológico imediato;

III – Registro imediato da ocorrência 

possam ser úteis a identificação do 

sendo a vítima menor de 18 (dezoito) 

anos ou pessoa vulnerável, esta 

comunicação será unilateral, porém 

dependerá de prévia manifestação 

da vítima;

transmissíveis;

técnicas especializadas, através de 

teste de DNA, par a identificação do 

agressor;

Parágrafo único: Em todas as etapas 

assistência, a vítima sexual, de que 

trata esta Lei, deve-se ser mantido o 

pessoa que sofreu a violência.

Art. 3º - O atendimento de que se 

primário e a recuperação física , a 

vítima deverá ter acesso a um 

amparo médico, psicológico e social.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 08 de abril de 2019

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Esta Lei visa proporcionar à 

voltadas à saúde e ao bem estar dos 

paisagístico, à fruição de museus e 

recreativos.

Art. 2º - O Poder Público definirá, em 

passeios e demias especificidades 

necessárias À formação de uma 

turísticas para idosos.

Art. 3º - O Poder Executivo poderá 

firmar convênios, parcerias e 

seguintes objetivos:

deficientes ou com mobilidade 

reduzida;

ingressos;

acompanhamento dos passeios.

Art. 4º - As despesas decorrentes da 

conta de verbas orçamentárias 

necessário.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário. 

Paraíba do Sul, 04 de abril de 2019

passageiros com deficiência ou 

pontos e das paradas oficiais.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Os usuários que apresentam 

deficiência ou mobilidade reduzida 

respeitado o itinerário original da 

linha e a legislação de trânsito.

Art. 2º - Considerando a 

transporte coletivo deverá observar 

garantida a segurança do usuário.

Art. 3º - O descumprimento ao 

previsto no artigo 1º desta Lei, sujeita 

a empresa concessionário à 

I – advertência na primeira 

ocorrência; 

II – multa de 500 Unidades Fiscais do 

Município; 

Parágrafo único. Aplica-se em dobro 

a multa no caso de reincidência no 

período de doze (12) meses da 

infração anterior. 

Art. 4º - A municipalidade será 

responsável pela fiscalização e 

Lei e pela aplicação das penalidades. 

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de março de 2019



passageiros com deficiência ou 

pontos e das paradas oficiais.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Os usuários que apresentam 

deficiência ou mobilidade reduzida 

respeitado o itinerário original da 

linha e a legislação de trânsito.

Art. 2º - Considerando a 

transporte coletivo deverá observar 

garantida a segurança do usuário.

Art. 3º - O descumprimento ao 

previsto no artigo 1º desta Lei, sujeita 

a empresa concessionário à 

I – advertência na primeira 

ocorrência; 

II – multa de 500 Unidades Fiscais do 

Município; 

Parágrafo único. Aplica-se em dobro 

a multa no caso de reincidência no 

período de doze (12) meses da 

infração anterior. 

Art. 4º - A municipalidade será 

responsável pela fiscalização e 

Lei e pela aplicação das penalidades. 

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de março de 2019

Maria”.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído o Dia 

comemorado no dia 30 de 

Novembro, em homenagem à Maria 

de Assis Capella. 

Art. 2º - A Secretaria Municipal de 

Educação será responsável por 

Infantil - Dia da Tia Maria” no 

calendário anual de atividades de 

todas as Escolas da Rede Municipal.  

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de outubro de 

2019

“Consciência Negra” e dá outras 

providências. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído no Município 

de Paraíba do Sul-RJ a “SEMANA 

NEGRA.”

Art. 2º - A “SEMANA MUNICIPAL DA 

CONSCIÊNCIA NEGRA” será 

comemorada de 13 a 20 de 

novembro de cada ano. 

Art. 3º - A Câmara Municipal de 

Paraíba do Sul-RJ realizará Sessão 

Solene em suas dependências, em 

referida semana.

I – Na Sessão Solene será feita a 

entrega de Medalha às 

jovens e idosos, bem como às 

Município. 

II -  O nome da medalha será: 

da Igreja Católica em Paraíba do Sul 

nos últimos 40 anos do século XIX, e 

fugiam das fazendas da região.

III- Na frente da medalha terá a 

e a união de quatro (4) mãos 

segurando umas às outras, conforme 

imagem anexa, além do nome da 

medalha. No verso terá os dizeres: 

Sul”. O cordão será verde e dourado. 

IV- Será emitido certificado de

CÔNEGO SALLES”.  

 Art. 4º - Será indicado 01 (uma) 

Vereador, anualmente.

Art. 5º -  Passará a constar no 

Calendário oficial de datas e eventos 

do Município de Paraíba do Sul/RJ a 

NEGRA” instituída por esta Lei.

Art. 6º - As despesas decorrentes 

dotações orçamentárias 

Sul-RJ.

Art. 7º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 07 de outubro de 

2019

Paraíba do Sul – RJ, para efeito de 

tombamento. 

Art. 1º - Fica determinado o 

tombamento da área denominada 

Paraíba do Sul- RJ.

Art. 2º -. Caberá a Secretaria de Meio 

ambiental da área mencionada no 

caput desta Lei.

Art. 3º - Entende-se por gestão 

referidas áreas, para seu 

funcionamento eficaz, visitação 

população.

Art. 4º - São objetivos deste 

para a promoção do lazer e área 

natural;

patrimônio paisagístico da área;

naturais tombados.

Art. 5º - Quaisquer intervenções, 

modificações ou ampliações, quer 

de caráter público ou privado, 

dependerá de autorização e/ou 

responsáveis pela tutela e gestão do 

licenciadores.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

2019

INSTITUTO HISTÓRIAS AO VENTO. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica considerada Entidade 

inscrito no CNPJ 

30.537.307/0001-97, com sede na 

Rua Ipê Roxo, 409, Bairro Jatobá, 

n°3.500/2018.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na 

revogando-se as disposições em 

contrário.

2019

60 (SESSENTA) ANOS, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - Fica concedido tratamento 

prioritário aos procedimentos 

Paraíba do Sul em que figurem como 

idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos.

Parágrafo Único – O tratamento 

prioritário a que diz respeito o caput 

deste artigo refere-se à prática de 

todos e quaisquer atos ou diligências 

despacho na imprensa oficial, 

administrativos.

Art. 2º - O interessado na obtenção 

desse benefício, juntando prova de 

sua idade, deve requerê-lo junto à 

Secretaria de Receita e Rendas ou à 

procedimento, que determinará as 

providências a serem cumpridas.

Art. 3º - Concedida a prioridade, esta 

não se extinguirá com a morte do 

beneficiário, alcançando-se em favor 

do cônjuge supérstite ou 

companheiro em união estável, 

desde que também tenha idade igual 

ou maior que 60 (sessenta) anos.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 02 de setembro de 

2019

do Município de Paraíba do Sul. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1° Fica o Poder Executivo 

do Município de Paraíba do Sul.

Parágrafo único. O programa, 

oriundo da zona rural e urbana.

Art. 2º Para efeitos desta Lei, fica 

I – lixo eletrônico e tecnológico: é 

a) eletroeletrônicos : computadores, 

celulares, tablets e assemelhados;

b) eletrodomésticos: torradeiras, 

televisões, micro-ondas e 

assemelhados; 

II – ambiente adequado: é gestão 

até a sua destinação final segura; e

III – adequado descarte: é todo lixo 

Executivo.

Art. 3º São objetivos do Programa de 

I – conscientização sobre os riscos à 

saúde e ao meio-ambiente, quando o 

lixo não é descartado corretamente;

descarte do lixo;

calendário e/ou cronograma de 

coleta e destinação final; e

prática do correto descarte do lixo. 

Art. 4º Para o cumprimento do 

disposto nesta Lei, será elaborado 

um calendário e/ou cronograma 

zona rural e na zona urbana, que fica 

fazendo parte integrante desta Lei.

§ 1º Serão fixados datas e locais para 

que as pessoas físicas e jurídicas 

para descarte e será fixado um 

lixo.

§ 2º Deverá ser dada ciência à 

calendário e/ou cronograma, 

poderá ser feito por várias formas de 

comunicação.

§ 3º As pessoas físicas e jurídicas são 

locais indicados para tal finalidade, 

ficando vedada a colocação deste 

estradas, beiras de rodovias, junto a 

contêineres e lixeiras destinadas a 

lixo não eletrônico e tecnológico.

§ 4º O recolhimento do lixo será 

máximo de 4 (quatro) meses.

§ 5º No local e dia indicados no 

calendário e/ou cronograma para o 

físicas e jurídicas levarão o mesmo 

para descarte.

§ 6º Quando alguém não puder fazer 

residência ou imóvel, poderá levar o 

constante no calendário e/ou 

cronograma.

Art. 5º Após recolhido o lixo, ele terá 

a destinação final, em local 

material descartado mediante prévio 

cadastramento junto à 

administração municipal.

Art. 6º Fica autorizada a realização 

para o cumprimento desta Lei.

Art. 7º Aos infratores desta Lei serão 

na legislação vigente.

Art. 8º Fica o Poder Executivo 

no que couber.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 26 de agosto de 2019

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO 

ATENDIMENO AO PÚBLICO 

PROVIDÊNCIAS. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica autorizada a prefeitura 

serviços e espaços destinados à 

cegas ou com deficiência visual.

Art. 2º - Ficam denominados Espaço 

previstos no artigo 1º desta Lei.

Art. 3º - Os espaços deverão contar 

sinalização em braile, ou, catálogo 

equipamentos de informática 

atendimento a cegos e deficientes 

de Paraíba do Sul.

Art. 4º - O Executivo regulamentará 

o disposto nesta lei, no prazo de 90 

(noventa) dias, contados da data de 

sua publicação.

Art. 5º - As despesas decorrentes da 

conta das dotações orçamentárias 

necessário.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor após 

a data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 15 de agosto de 2019

4º distrito do município de Paraíba 

do Sul.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

ART. 1º Denomina no Bairro Glória 

em Werneck, 4º distrito de Paraíba 

Silva, terreno medindo 12.20 metros , 

Aparecida, com 10 metros de frente 

Bela.

ART. 2º - As despesas decorrentes 

orçamentárias da Secretaria 

Municipal de Obras.

ART. 3º - Esta lei entra em vigor na 

data de sua publicação..

Paraíba do Sul, 01 de junho de 2019

Dispõe sobre a cassação de alvará 

flagrados comercializando, 

Paraíba do Sul e dá outras 

providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º Esta Lei garante a cassação do 

Alvará de Funcionamento dos 

tipo de ilícito.

Art. 2º Constatado pela fiscalização 

do art. 1º desta Lei, desde que 

relatório circunstanciado, poderá ser 

realizado o cancelamento do Alvará 

interesses da administração fiscal, 

defesa.

Parágrafo único - A constatação 

prevista no caput poderá também 

ser auferida por meio de matérias 

sendo que neste caso a fiscalização 

municipal deverá solicitar aos 

boletim de ocorrência para as 

tomadas das providências impostas 

por esta Lei.

Art. 3º O Município deverá abrir um 

notificar o infrator, que deverá 

administrativa.

Parágrafo único Após a tramitação 

de julgado pelo fisco municipal de 

prevista nesta Lei, não caberá à 

como crédito pelo estabelecimento 

destinatário.

Art. 4º Durante o tempo em que o 

proprietário fizer sua defesa e não 

estabelecimento permanecerá 

fechado, e, caso não ocorra à 

Fazenda dará início à revogação do 

alvará de licença e funcionamento.

Art. 5º Demais atos necessários 

publicação desta Lei.

Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário

Paraíba do Sul, 17 de junho de 2019
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DE LIXEIRAS NOS 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituída a 

Sul/RJ, devidamente protegidas de 

no imóvel.

§ 1º As lixeiras deverão ser colocadas 

no interior do lote, em local de fácil 

acesso à coleta, sendo que o fundo 

do abrigo deverá ter altura mínima 

de 50 cm e máxima de 1,20m.

I - As Lixeiras construídas dentro da 

público para coleta.

II - Somente o Poder Público poderá 

coleta de pequenos dejetos, 

faixa de serviço e possuírem tampas. 

§ 1º Os comerciantes poderão de 

formalizar através de requerimento à 

administração municipal, a fim de 

que sejam devidamente 

identificadas; 

§ 2º Os estabelecimentos comerciais 

separado do lixo reciclável, em 

embalagens próprias para a coleta; 

Art. 2º - Todos os estabelecimentos 

referidos no art. 1º deverão 

adequar-se ao disposto nesta lei, no 

prazo de 180 dias contados da data 

da publicação desta lei.

Art. 3º - A municipalidade, por meio 

da Secretaria competente, divulgará 

o padrão de lixeira a ser seguido.

Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 30 de maio de 2019

Paraíba do Sul, e dá outras 

providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído no município 

anualmente durante o mês de maio, 

do dia 1º ao dia 31.

Parágrafo Único: O símbolo da ação 

aludida no caput deste artigo será 

“um laço” na cor amarela.

Art. 2º - No mês “Maio Amarelo” fica 

a iniciativa privada, com objetivo de 

conscientização no trânsito, além de 

à participação da população num 

trânsito seguro e saudável.

Art. 3º - O mês de maio a ser 

interar o calendário oficial de Datas e 

Eventos do município.

Art. 4º - As despesas decorrentes da 

conta das dotações orçamentárias 

necessário.

Art. 5º - O Poder Executivo 

regulamentará a presente Lei, no que 

couber, no prazo máximo de 30 ( 

trinta) dias, contado da data de sua 

publicação.

Paraíba do Sul, 20 de maio de 2019

Município de Paraíba do Sul e dá 

outras providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído, no Município 

Vascular Cerebral - AVC, com a 

finalidade de desenvolver ações de 

prevenção à doença.

Art. 2º - São objetivos do Programa 

AVCs; 

sobre os diferentes tipos da doença; 

III – promover orientação técnica 

para pessoas suscetíveis de risco.    

Art. 3º - As ações pertinentes ao 

diferentes níveis de atenção à saúde.    

Art. 4º - O Poder Executivo 

promoverá ações integradas entre 

entidades afins para consecução do 

celebrar convênios ou termos de 

privadas.

Art. 5º - As despesas decorrentes 

dotações orçamentárias próprias, 

suplementadas se necessário, com 

eficácia de execução a partir do 

publicação desta Lei.    

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.  

Paraíba do Sul, 20 de maio de 2019.--

LEI MUNICIPAL Nº 3.558, DE 20 DE 

MAIO DE 2019.  

Institui o Programa de Orientação, 

Apoio e Atendimento aos Familiares 

e Cuidadores dos Portadores da 

Doença de Alzheimer no Município 

de Paraíba do Sul-RJ 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 instituído no Município o 

Programa de Orientação, Apoio e 

Atendimento aos Familiares dos 

Portadores da Doença de Alzheimer, 

destinado a desenvolver um 

programa de orientação, 

atendimento e apoio em prol dos 

familiares e das pessoas que cuidam 

dos portadores da doença de 

Alzheimer, objetivando:

I — garantir atendimento médico e 

clínico, acompanhamento geriátrico, 

psiquiátrico e neurológico 

especializado e periódico junto as 

Unidades Básicas de Saúde e na rede 

hospitalar que presta atendimento 

aos pacientes do SUS — Sistema 

Único de Saúde aos portadores da 

doença e aos familiares e cuidadores 

dos mesmos;

II — garantir a inclusão na listagem e 

facilitar a obtenção de 

medicamentos considerados 

excepcionais e indispensáveis, 

gratuitamente, aos portadores, 

através da rede municipal de saúde, 

bem como o fornecimento de outros 

medicamentos receitados aos 

cuidadores dos mesmos;

III — promover programas de 

orientação, treinamento, apoio 

assistencial e de conscientização aos 

familiares e cuidadores referentes 

aos males causados pela doença, 

cuidados especiais no manuseio, 

capacidade de adaptação e 

segurança dos portadores;

IV — confecção e distribuição de 

cartilhas ou de outro tipo de material 

informativo para orientar os 

familiares e os cuidadores, que 

poderá ser feito por meio de 

campanhas de divulgação da doença 

para melhor compreendê-la;

V — implementar medidas e 

promover política de auxílio às 

famílias e cuidadores dos portadores 

da doença, para identificar as 

necessidades individuais de cada 

portador e propor um processo 

assistencial na realização de exames 

médicos periódicos e específicos e 

tratamento fisioterápico, de terapia 

ocupacional, de fonoaudiologia, 

psicológico, de estimulação física e 

comportamental, nutricional, 

dietético e outros que venham 

beneficiar o paciente e 

principalmente aqueles que cuidam 

dos mesmos, para atenuar as 

dificuldades de ambos.

Art. 2° - O Poder Executivo junto ao 

órgão gestor de saúde poderá 

realizar convênios e parcerias com 

entidades de direito público ou 

privado, clínicas especializadas e 

rede hospitalar, visando incentivar e 

propor melhorias no tratamento e 

noacompanhamento dos pacientes e 

promover orientação e apoio aos 

familiares e cuidadores dosmesmos.

Art. 3° - Deverá ser implantado um 

Banco de Dados para o devido 

cadastramento de todos os 

pacientes portadores da doença de 

Alzheimer no Município de Paraíba 

do Sul-RJ, para diagnosticar os 

casos já existentes e futuros, para o 

efetivo controle da doença, 

acompanhamento e levantamento 

estatístico da mesma.

Art. 4° - Ficará a cargo do órgão 

gestor de saúde da Prefeitura 

Municipal de Paraíba do Sul a 

regularização, implantação de banco 

de dados, controle estatístico, 

execução e desenvolvimento e 

acompanhamento do programa 

estabelecido em artigo anterior.

Art. 5° - As despesas decorrentes da 

execução da presente Lei correrão 

por conta de verbas próprias do 

orçamento, suplementadas se 

necessário e obedecidas as 

exigências da Lei Federal de 

Responsabilidade Fiscal.

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 20 de maio de 2019

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 3.551, DE 25 DE 

ABRIL DE 2019.  

DISPÕE SOBRE A QUEIMA, 

SOLTURA E MANUSEIO DE FOGOS 

DE ARTIFÍCIO COM ESTAMPIDO NO 

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 - Fica proibido no município 

de Paraíba do Sul, utilização, queima 

e soltura de fogo de artifícios, rojões, 

artefatos pirotécnicos e explosivos 

de qualquer natureza que 

contenham estampido nas áreas 

públicas, bem como em portas, 

janelas , terraços, terrenos, veículos 

ou quaisquer locais direcionados às 

vias públicas.

Parágrafo Único – A proibição se 

estende a eventos realizados com 

participação de animais, onde se 

abrigarem de quaisquer espécies, 

eventos esportivos e afins. Shows 

pirotécnicos dependerão de 

autorização prévia do Corpo de 

Bombeiros e Prefeitura Municipal, 

em locais a serem estabelecidos, 

excetuando locais de mata e áreas 

de preservação histórica.

Art. 2º - Para fins do disposto no Art. 

1º consideram-se:

I – Áreas públicas: Espaço público 

comum e posse de todos, 

abrangendo os espaços de uso livre, 

como ruas, praças, áreas de lazer e 

recreação, de contemplação, 

preservação ou conservação, ou que 

possuam certa restrição de acesso e 

a circulação pertencentes à esfera 

do público, em geral, os edifícios e 

equipamentos públicos, como 

instituições de ensino, de saúde, 

centros culturais, etc;

II – Via pública: Meio de acesso 

terrestre, podendo ser rural ou 

urbana;

III – Eventos realizados com animais: 

Rodeios, cavalgadas, evento de 

exposição ou venda, qualquer lugar 

que abrigue, exponha ou conte com 

a participação de animais;

IV – Parques públicos e matas: Local 

onde há tipicamene abundância de 

vegetação e áreas não 

pavimentadas;

V – Áreas de preservação 

permanente: Área protegida, 

coberta ou não por vegetação 

nativa, com a função ambiental de 

preservar recursos ambientais, 

sendo hídricos, de fauna ou flora, a 

fim de facilitar o fluxo gênico, da 

estabilidade geológica, da 

biodiversidade, protegendo o solo e 

assegurando o bem-estar das 

populações humanas;

heterotrófico, invertebrado ou 

vertebrado.

Art. 3º - A utilização, queima e 

soltura de fogos de artifício, rojões, 

artefatos pirotécnicos e explosivos 

contenham estampido sujeitará os 

responsáveis à punição progressiva 

com pagamento de multa à pessoa 

física e jurídica sem prejuízo de 

legislação estadual e federal, além de 

multa em caso de reincidência.

Art. 4º - Os valores das multas e 

locais permitidos para shows 

pirotécnicos serão regulamentados 

30 (trinta) duas a partir da 

publicação desta Lei.

Art. 5º - O Corpo de Bombeiros 

Militar fica encarregado da liberação 

soltura de fogos pirotécnicos, para a 

deverá constar data, hora, local e o 

responsável pela atividade 

previamente designado.

Parágrafo Único: No caso de eventos 

e da Prefeitura Municipal, além das 

aplicar-se-á:

I – Multa ao infrator responsável pelo 

evento;

II – Interdição da atividade;

cassação do alvará de autorização 

de licença em caso de reincidência.

Art. 6º - A fiscalização e autuação 

ficarão a cargo do serviço de 

fiscalização da Secretaria Municipal 

pela segurança pública do município.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação. 

Paraíba do Sul, 25 de abril de 2019

PROÍBEM HOMENS QUE TENHAM 

MARIA DA PENHA DE EXERCEREM 

PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º -.Fica o Poder Executivo e 

Penha.

Art. 2º - A proibição também se 

contexto, até empresas públicas, 

Art. 3º - Esta restrição ficará valendo 

até o cumprimento comprovado da 

pena.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor após 

a data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 15 de abril de 2019

.  

INSTITUI O MÊS DE JUNHO COMO O 

TRATAMENTO DA ENDOMETRIOSE.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica o mês de Junho 

considerado o Mês da 

realizado anualmente.

Art. 2º - O Mês do Tratamento e 

terá caráter de evento, objetivando 

comunidade para juntos 

cirúrgico.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 08 de abril de 2019

DE VIOLÊNCIA SEXUAL NO 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - A Secretaria Municipal de 

Saúde deverá oferecer às vítimas de 

violência sexual, atendimento 

da ocorrência, tanto no aspecto 

respectiva vítima.

Parágrafo único: Considera-se 

violência sexual, para os efeitos 

por meio de violência, grave ameaça 

ou coerção, ficando equiparada a 

situação de emergência médica, 

imediata e serviços especializados.

Art. 2º - O atendimento, serviço 

clínico imediato, deverá funcionar 

diariamente 24 horas, inclusive nos 

finais de semana, tornando-se 

nas demais áreas afetadas;

II – Amparo psicológico imediato;

III – Registro imediato da ocorrência 

possam ser úteis a identificação do 

sendo a vítima menor de 18 (dezoito) 

anos ou pessoa vulnerável, esta 

comunicação será unilateral, porém 

dependerá de prévia manifestação 

da vítima;

transmissíveis;

técnicas especializadas, através de 

teste de DNA, par a identificação do 

agressor;

Parágrafo único: Em todas as etapas 

assistência, a vítima sexual, de que 

trata esta Lei, deve-se ser mantido o 

pessoa que sofreu a violência.

Art. 3º - O atendimento de que se 

primário e a recuperação física , a 

vítima deverá ter acesso a um 

amparo médico, psicológico e social.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 08 de abril de 2019

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Esta Lei visa proporcionar à 

voltadas à saúde e ao bem estar dos 

paisagístico, à fruição de museus e 

recreativos.

Art. 2º - O Poder Público definirá, em 

passeios e demias especificidades 

necessárias À formação de uma 

turísticas para idosos.

Art. 3º - O Poder Executivo poderá 

firmar convênios, parcerias e 

seguintes objetivos:

deficientes ou com mobilidade 

reduzida;

ingressos;

acompanhamento dos passeios.

Art. 4º - As despesas decorrentes da 

conta de verbas orçamentárias 

necessário.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário. 

Paraíba do Sul, 04 de abril de 2019

passageiros com deficiência ou 

pontos e das paradas oficiais.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Os usuários que apresentam 

deficiência ou mobilidade reduzida 

respeitado o itinerário original da 

linha e a legislação de trânsito.

Art. 2º - Considerando a 

transporte coletivo deverá observar 

garantida a segurança do usuário.

Art. 3º - O descumprimento ao 

previsto no artigo 1º desta Lei, sujeita 

a empresa concessionário à 

I – advertência na primeira 

ocorrência; 

II – multa de 500 Unidades Fiscais do 

Município; 

Parágrafo único. Aplica-se em dobro 

a multa no caso de reincidência no 

período de doze (12) meses da 

infração anterior. 

Art. 4º - A municipalidade será 

responsável pela fiscalização e 

Lei e pela aplicação das penalidades. 

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de março de 2019



passageiros com deficiência ou 

pontos e das paradas oficiais.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Os usuários que apresentam 

deficiência ou mobilidade reduzida 

respeitado o itinerário original da 

linha e a legislação de trânsito.

Art. 2º - Considerando a 

transporte coletivo deverá observar 

garantida a segurança do usuário.

Art. 3º - O descumprimento ao 

previsto no artigo 1º desta Lei, sujeita 

a empresa concessionário à 

I – advertência na primeira 

ocorrência; 

II – multa de 500 Unidades Fiscais do 

Município; 

Parágrafo único. Aplica-se em dobro 

a multa no caso de reincidência no 

período de doze (12) meses da 

infração anterior. 

Art. 4º - A municipalidade será 

responsável pela fiscalização e 

Lei e pela aplicação das penalidades. 

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de março de 2019

Maria”.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído o Dia 

comemorado no dia 30 de 

Novembro, em homenagem à Maria 

de Assis Capella. 

Art. 2º - A Secretaria Municipal de 

Educação será responsável por 

Infantil - Dia da Tia Maria” no 

calendário anual de atividades de 

todas as Escolas da Rede Municipal.  

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de outubro de 

2019

“Consciência Negra” e dá outras 

providências. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído no Município 

de Paraíba do Sul-RJ a “SEMANA 

NEGRA.”

Art. 2º - A “SEMANA MUNICIPAL DA 

CONSCIÊNCIA NEGRA” será 

comemorada de 13 a 20 de 

novembro de cada ano. 

Art. 3º - A Câmara Municipal de 

Paraíba do Sul-RJ realizará Sessão 

Solene em suas dependências, em 

referida semana.

I – Na Sessão Solene será feita a 

entrega de Medalha às 

jovens e idosos, bem como às 

Município. 

II -  O nome da medalha será: 

da Igreja Católica em Paraíba do Sul 

nos últimos 40 anos do século XIX, e 

fugiam das fazendas da região.

III- Na frente da medalha terá a 

e a união de quatro (4) mãos 

segurando umas às outras, conforme 

imagem anexa, além do nome da 

medalha. No verso terá os dizeres: 

Sul”. O cordão será verde e dourado. 

IV- Será emitido certificado de
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CÔNEGO SALLES”.  

 Art. 4º - Será indicado 01 (uma) 

Vereador, anualmente.

Art. 5º -  Passará a constar no 

Calendário oficial de datas e eventos 

do Município de Paraíba do Sul/RJ a 

NEGRA” instituída por esta Lei.

Art. 6º - As despesas decorrentes 

dotações orçamentárias 

Sul-RJ.

Art. 7º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 07 de outubro de 

2019

Paraíba do Sul – RJ, para efeito de 

tombamento. 

Art. 1º - Fica determinado o 

tombamento da área denominada 

Paraíba do Sul- RJ.

Art. 2º -. Caberá a Secretaria de Meio 

ambiental da área mencionada no 

caput desta Lei.

Art. 3º - Entende-se por gestão 

referidas áreas, para seu 

funcionamento eficaz, visitação 

população.

Art. 4º - São objetivos deste 

para a promoção do lazer e área 

natural;

patrimônio paisagístico da área;

naturais tombados.

Art. 5º - Quaisquer intervenções, 

modificações ou ampliações, quer 

de caráter público ou privado, 

dependerá de autorização e/ou 

responsáveis pela tutela e gestão do 

licenciadores.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

2019

INSTITUTO HISTÓRIAS AO VENTO. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica considerada Entidade 

inscrito no CNPJ 

30.537.307/0001-97, com sede na 

Rua Ipê Roxo, 409, Bairro Jatobá, 

n°3.500/2018.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na 

revogando-se as disposições em 

contrário.

2019

60 (SESSENTA) ANOS, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - Fica concedido tratamento 

prioritário aos procedimentos 

Paraíba do Sul em que figurem como 

idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos.

Parágrafo Único – O tratamento 

prioritário a que diz respeito o caput 

deste artigo refere-se à prática de 

todos e quaisquer atos ou diligências 

despacho na imprensa oficial, 

administrativos.

Art. 2º - O interessado na obtenção 

desse benefício, juntando prova de 

sua idade, deve requerê-lo junto à 

Secretaria de Receita e Rendas ou à 

procedimento, que determinará as 

providências a serem cumpridas.

Art. 3º - Concedida a prioridade, esta 

não se extinguirá com a morte do 

beneficiário, alcançando-se em favor 

do cônjuge supérstite ou 

companheiro em união estável, 

desde que também tenha idade igual 

ou maior que 60 (sessenta) anos.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 02 de setembro de 

2019

do Município de Paraíba do Sul. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1° Fica o Poder Executivo 

do Município de Paraíba do Sul.

Parágrafo único. O programa, 

oriundo da zona rural e urbana.

Art. 2º Para efeitos desta Lei, fica 

I – lixo eletrônico e tecnológico: é 

a) eletroeletrônicos : computadores, 

celulares, tablets e assemelhados;

b) eletrodomésticos: torradeiras, 

televisões, micro-ondas e 

assemelhados; 

II – ambiente adequado: é gestão 

até a sua destinação final segura; e

III – adequado descarte: é todo lixo 

Executivo.

Art. 3º São objetivos do Programa de 

I – conscientização sobre os riscos à 

saúde e ao meio-ambiente, quando o 

lixo não é descartado corretamente;

descarte do lixo;

calendário e/ou cronograma de 

coleta e destinação final; e

prática do correto descarte do lixo. 

Art. 4º Para o cumprimento do 

disposto nesta Lei, será elaborado 

um calendário e/ou cronograma 

zona rural e na zona urbana, que fica 

fazendo parte integrante desta Lei.

§ 1º Serão fixados datas e locais para 

que as pessoas físicas e jurídicas 

para descarte e será fixado um 

lixo.

§ 2º Deverá ser dada ciência à 

calendário e/ou cronograma, 

poderá ser feito por várias formas de 

comunicação.

§ 3º As pessoas físicas e jurídicas são 

locais indicados para tal finalidade, 

ficando vedada a colocação deste 

estradas, beiras de rodovias, junto a 

contêineres e lixeiras destinadas a 

lixo não eletrônico e tecnológico.

§ 4º O recolhimento do lixo será 

máximo de 4 (quatro) meses.

§ 5º No local e dia indicados no 

calendário e/ou cronograma para o 

físicas e jurídicas levarão o mesmo 

para descarte.

§ 6º Quando alguém não puder fazer 

residência ou imóvel, poderá levar o 

constante no calendário e/ou 

cronograma.

Art. 5º Após recolhido o lixo, ele terá 

a destinação final, em local 

material descartado mediante prévio 

cadastramento junto à 

administração municipal.

Art. 6º Fica autorizada a realização 

para o cumprimento desta Lei.

Art. 7º Aos infratores desta Lei serão 

na legislação vigente.

Art. 8º Fica o Poder Executivo 

no que couber.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 26 de agosto de 2019

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO 

ATENDIMENO AO PÚBLICO 

PROVIDÊNCIAS. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica autorizada a prefeitura 

serviços e espaços destinados à 

cegas ou com deficiência visual.

Art. 2º - Ficam denominados Espaço 

previstos no artigo 1º desta Lei.

Art. 3º - Os espaços deverão contar 

sinalização em braile, ou, catálogo 

equipamentos de informática 

atendimento a cegos e deficientes 

de Paraíba do Sul.

Art. 4º - O Executivo regulamentará 

o disposto nesta lei, no prazo de 90 

(noventa) dias, contados da data de 

sua publicação.

Art. 5º - As despesas decorrentes da 

conta das dotações orçamentárias 

necessário.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor após 

a data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 15 de agosto de 2019

4º distrito do município de Paraíba 

do Sul.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

ART. 1º Denomina no Bairro Glória 

em Werneck, 4º distrito de Paraíba 

Silva, terreno medindo 12.20 metros , 

Aparecida, com 10 metros de frente 

Bela.

ART. 2º - As despesas decorrentes 

orçamentárias da Secretaria 

Municipal de Obras.

ART. 3º - Esta lei entra em vigor na 

data de sua publicação..

Paraíba do Sul, 01 de junho de 2019

Dispõe sobre a cassação de alvará 

flagrados comercializando, 

Paraíba do Sul e dá outras 

providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º Esta Lei garante a cassação do 

Alvará de Funcionamento dos 

tipo de ilícito.

Art. 2º Constatado pela fiscalização 

do art. 1º desta Lei, desde que 

relatório circunstanciado, poderá ser 

realizado o cancelamento do Alvará 

interesses da administração fiscal, 

defesa.

Parágrafo único - A constatação 

prevista no caput poderá também 

ser auferida por meio de matérias 

sendo que neste caso a fiscalização 

municipal deverá solicitar aos 

boletim de ocorrência para as 

tomadas das providências impostas 

por esta Lei.

Art. 3º O Município deverá abrir um 

notificar o infrator, que deverá 

administrativa.

Parágrafo único Após a tramitação 

de julgado pelo fisco municipal de 

prevista nesta Lei, não caberá à 

como crédito pelo estabelecimento 

destinatário.

Art. 4º Durante o tempo em que o 

proprietário fizer sua defesa e não 

estabelecimento permanecerá 

fechado, e, caso não ocorra à 

Fazenda dará início à revogação do 

alvará de licença e funcionamento.

Art. 5º Demais atos necessários 

publicação desta Lei.

Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário

Paraíba do Sul, 17 de junho de 2019
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DE LIXEIRAS NOS 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituída a 

Sul/RJ, devidamente protegidas de 

no imóvel.

§ 1º As lixeiras deverão ser colocadas 

no interior do lote, em local de fácil 

acesso à coleta, sendo que o fundo 

do abrigo deverá ter altura mínima 

de 50 cm e máxima de 1,20m.

I - As Lixeiras construídas dentro da 

público para coleta.

II - Somente o Poder Público poderá 

coleta de pequenos dejetos, 

faixa de serviço e possuírem tampas. 

§ 1º Os comerciantes poderão de 

formalizar através de requerimento à 

administração municipal, a fim de 

que sejam devidamente 

identificadas; 

§ 2º Os estabelecimentos comerciais 

separado do lixo reciclável, em 

embalagens próprias para a coleta; 

Art. 2º - Todos os estabelecimentos 

referidos no art. 1º deverão 

adequar-se ao disposto nesta lei, no 

prazo de 180 dias contados da data 

da publicação desta lei.

Art. 3º - A municipalidade, por meio 

da Secretaria competente, divulgará 

o padrão de lixeira a ser seguido.

Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 30 de maio de 2019

Paraíba do Sul, e dá outras 

providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído no município 

anualmente durante o mês de maio, 

do dia 1º ao dia 31.

Parágrafo Único: O símbolo da ação 

aludida no caput deste artigo será 

“um laço” na cor amarela.

Art. 2º - No mês “Maio Amarelo” fica 

a iniciativa privada, com objetivo de 

conscientização no trânsito, além de 

à participação da população num 

trânsito seguro e saudável.

Art. 3º - O mês de maio a ser 

interar o calendário oficial de Datas e 

Eventos do município.

Art. 4º - As despesas decorrentes da 

conta das dotações orçamentárias 

necessário.

Art. 5º - O Poder Executivo 

regulamentará a presente Lei, no que 

couber, no prazo máximo de 30 ( 

trinta) dias, contado da data de sua 

publicação.

Paraíba do Sul, 20 de maio de 2019

Município de Paraíba do Sul e dá 

outras providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído, no Município 

Vascular Cerebral - AVC, com a 

finalidade de desenvolver ações de 

prevenção à doença.

Art. 2º - São objetivos do Programa 

AVCs; 

sobre os diferentes tipos da doença; 

III – promover orientação técnica 

para pessoas suscetíveis de risco.    

Art. 3º - As ações pertinentes ao 

diferentes níveis de atenção à saúde.    

Art. 4º - O Poder Executivo 

promoverá ações integradas entre 

entidades afins para consecução do 

celebrar convênios ou termos de 

privadas.

Art. 5º - As despesas decorrentes 

dotações orçamentárias próprias, 

suplementadas se necessário, com 

eficácia de execução a partir do 

publicação desta Lei.    

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.  

Paraíba do Sul, 20 de maio de 2019.--

de Paraíba do Sul-RJ e dá outras 

providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1° - Fica instituído no Município o 

Alzheimer, objetivando:

I — garantir atendimento médico e 

clínico, acompanhamento geriátrico, 

psiquiátrico e neurológico 

especializado e periódico junto as 

Unidades Básicas de Saúde e na rede 

Único de Saúde aos portadores da 

dos mesmos;

excepcionais e indispensáveis, 

através da rede municipal de saúde, 

cuidadores dos mesmos;

segurança dos portadores;

poderá ser feito por meio de 

para melhor compreendê-la;

promover política de auxílio às 

da doença, para identificar as 

médicos periódicos e específicos e 

tratamento fisioterápico, de terapia 

dietético e outros que venham 

beneficiar o paciente e 

dificuldades de ambos.

Art. 2° - O Poder Executivo junto ao 

órgão gestor de saúde poderá 

realizar convênios e parcerias com 

familiares e cuidadores dosmesmos.

Art. 3° - Deverá ser implantado um 

do Sul-RJ, para diagnosticar os 

casos já existentes e futuros, para o 

estatístico da mesma.

Art. 4° - Ficará a cargo do órgão 

estabelecido em artigo anterior.

Art. 5° - As despesas decorrentes da 

necessário e obedecidas as 

exigências da Lei Federal de 

Responsabilidade Fiscal.

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 20 de maio de 2019

DISPÕE SOBRE A QUEIMA, 

MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica proibido no município 

e soltura de fogo de artifícios, rojões, 

artefatos pirotécnicos e explosivos 

contenham estampido nas áreas 

janelas , terraços, terrenos, veículos 

ou quaisquer locais direcionados às 

vias públicas.

Parágrafo Único – A proibição se 

abrigarem de quaisquer espécies, 

eventos esportivos e afins. Shows 

pirotécnicos dependerão de 

autorização prévia do Corpo de 

excetuando locais de mata e áreas 

de preservação histórica.

Art. 2º - Para fins do disposto no Art. 

1º consideram-se:

como ruas, praças, áreas de lazer e 

a circulação pertencentes à esfera 

centros culturais, etc;

urbana;

a participação de animais;

onde há tipicamene abundância de 

vegetação e áreas não 

pavimentadas;

sendo hídricos, de fauna ou flora, a 

fim de facilitar o fluxo gênico, da 

assegurando o bem-estar das 

populações humanas;

VI – Animais: Organismo pluricelular, 

heterotrófico, invertebrado ou 

vertebrado.

Art. 3º - A utilização, queima e 

soltura de fogos de artifício, rojões, 

artefatos pirotécnicos e explosivos 

de qualquer natureza que 

contenham estampido sujeitará os 

responsáveis à punição progressiva 

com pagamento de multa à pessoa 

física e jurídica sem prejuízo de 

outras sanções previstas na 

legislação estadual e federal, além de 

punições administrativas, cíveis, 

criminais, com dobra de valor da 

multa em caso de reincidência.

Art. 4º - Os valores das multas e 

locais permitidos para shows 

pirotécnicos serão regulamentados 

por Decreto Executivo no prazo de 

30 (trinta) duas a partir da 

publicação desta Lei.

Art. 5º - O Corpo de Bombeiros 

Militar fica encarregado da liberação 

da atividade onde pretenda realizar 

soltura de fogos pirotécnicos, para a 

vistoria e liberação de licença, a qual 

deverá constar data, hora, local e o 

responsável pela atividade 

previamente designado.

Parágrafo Único: No caso de eventos 

sem licença do Corpo de Bombeiros 

e da Prefeitura Municipal, além das 

penalidades previstas por Lei, 

aplicar-se-á:

I – Multa ao infrator responsável pelo 

evento;

II – Interdição da atividade;

III – Dobra do valor da multa e 

cassação do alvará de autorização 

de licença em caso de reincidência.

Art. 6º - A fiscalização e autuação 

ficarão a cargo do serviço de 

fiscalização da Secretaria Municipal 

competente e órgãos competentes 

pela segurança pública do município.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação. 

Paraíba do Sul, 25 de abril de 2019

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 3.545, DE 15 DE 

ABRIL DE 2019.  

PROÍBEM HOMENS QUE TENHAM 

SIDO CONDENADOS PELA LEI 

MARIA DA PENHA DE EXERCEREM 

CARGOS COMISSIONADOS DO 

PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO 

NO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL 

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 o Poder Executivo e 

Legislativo deste município, proibido 

ter cargos comissionados ocupados 

por condenados na Lei Maria Da 

Penha.

Art. 2º - A proibição também se 

aplica a autarquias e fundações 

diretas e indiretas, estando neste 

contexto, até empresas públicas, 

com sociedade de economia mista

Art. 3º - Esta restrição ficará valendo 

até o cumprimento comprovado da 

pena.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor após 

a data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 15 de abril de 2019

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal 

LEI MUNICIPAL Nº 3.543, DE 08 DE 

ABRIL DE 2019.  

INSTITUI O MÊS DE JUNHO COMO O 

MÊS DA CONSCIENTIZAÇÃO DO 

TRATAMENTO DA ENDOMETRIOSE.

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 o mês de Junho 

considerado o Mês da 

Conscientização do Tratamento e 

Prevenção da Endometriose, a ser 

realizado anualmente.

Art. 2º - O Mês do Tratamento e 

Prevenção da Endometriose, o qual 

terá caráter de evento, objetivando 

mobilizar o Poder Público e a 

comunidade para juntos 

concentrarem esforços na 

prevenção e no tratamento da 

doença, abrangendo seu 

diagnóstico, tratamento clínico e 

cirúrgico.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 08 de abril de 2019

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 3.542, DE 08 DE 

ABRIL DE 2019.  

TORNA OBRIGATÓRIO O 

ATENDIMENTO DIFERENCIADO ÀS 

CRIANÇAS E MULHERES VÍTIMAS 

DE VIOLÊNCIA SEXUAL NO 

MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, 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 Secretaria Municipal de 

Saúde deverá oferecer às vítimas de 

violência sexual, atendimento 

diferenciado para o controle e 

tratamento dos diferentes impactos 

da ocorrência, tanto no aspecto 

físico como no emocional da 

respectiva vítima.

Parágrafo único: Considera-se 

violência sexual, para os efeitos 

desta Lei, qualquer ato, forma ou 

tentativa de obtenção de ato sexual 

por meio de violência, grave ameaça 

ou coerção, ficando equiparada a 

situação de emergência médica, 

devendo a vítima receber atenção 

imediata e serviços especializados.

Art. 2º - O atendimento, serviço 

clínico imediato, deverá funcionar 

diariamente 24 horas, inclusive nos 

finais de semana, tornando-se 

obrigatório, compreender os 

seguintes serviços:

I – Diagnóstico e reparo imediato das 

lesões físicas no aparelho genital e 

nas demais áreas afetadas;

II – Amparo psicológico imediato;

III – Registro imediato da ocorrência 

e pronto comunicado a delegacia 

especializada, com informações que 

possam ser úteis a identificação do 

sendo a vítima menor de 18 (dezoito) 

anos ou pessoa vulnerável, esta 

comunicação será unilateral, porém 

dependerá de prévia manifestação 

da vítima;

transmissíveis;

técnicas especializadas, através de 

teste de DNA, par a identificação do 

agressor;

Parágrafo único: Em todas as etapas 

assistência, a vítima sexual, de que 

trata esta Lei, deve-se ser mantido o 

pessoa que sofreu a violência.

Art. 3º - O atendimento de que se 

primário e a recuperação física , a 

vítima deverá ter acesso a um 

amparo médico, psicológico e social.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 08 de abril de 2019

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Esta Lei visa proporcionar à 

voltadas à saúde e ao bem estar dos 

paisagístico, à fruição de museus e 

recreativos.

Art. 2º - O Poder Público definirá, em 

passeios e demias especificidades 

necessárias À formação de uma 

turísticas para idosos.

Art. 3º - O Poder Executivo poderá 

firmar convênios, parcerias e 

seguintes objetivos:

deficientes ou com mobilidade 

reduzida;

ingressos;

acompanhamento dos passeios.

Art. 4º - As despesas decorrentes da 

conta de verbas orçamentárias 

necessário.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário. 

Paraíba do Sul, 04 de abril de 2019

passageiros com deficiência ou 

pontos e das paradas oficiais.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Os usuários que apresentam 

deficiência ou mobilidade reduzida 

respeitado o itinerário original da 

linha e a legislação de trânsito.

Art. 2º - Considerando a 

transporte coletivo deverá observar 

garantida a segurança do usuário.

Art. 3º - O descumprimento ao 

previsto no artigo 1º desta Lei, sujeita 

a empresa concessionário à 

I – advertência na primeira 

ocorrência; 

II – multa de 500 Unidades Fiscais do 

Município; 

Parágrafo único. Aplica-se em dobro 

a multa no caso de reincidência no 

período de doze (12) meses da 

infração anterior. 

Art. 4º - A municipalidade será 

responsável pela fiscalização e 

Lei e pela aplicação das penalidades. 

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de março de 2019



passageiros com deficiência ou 

pontos e das paradas oficiais.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Os usuários que apresentam 

deficiência ou mobilidade reduzida 

respeitado o itinerário original da 

linha e a legislação de trânsito.

Art. 2º - Considerando a 

transporte coletivo deverá observar 

garantida a segurança do usuário.

Art. 3º - O descumprimento ao 

previsto no artigo 1º desta Lei, sujeita 

a empresa concessionário à 

I – advertência na primeira 

ocorrência; 

II – multa de 500 Unidades Fiscais do 

Município; 

Parágrafo único. Aplica-se em dobro 

a multa no caso de reincidência no 

período de doze (12) meses da 

infração anterior. 

Art. 4º - A municipalidade será 

responsável pela fiscalização e 

Lei e pela aplicação das penalidades. 

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de março de 2019

Maria”.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído o Dia 

comemorado no dia 30 de 

Novembro, em homenagem à Maria 

de Assis Capella. 

Art. 2º - A Secretaria Municipal de 

Educação será responsável por 

Infantil - Dia da Tia Maria” no 

calendário anual de atividades de 

todas as Escolas da Rede Municipal.  

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de outubro de 

2019

“Consciência Negra” e dá outras 

providências. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído no Município 

de Paraíba do Sul-RJ a “SEMANA 

NEGRA.”

Art. 2º - A “SEMANA MUNICIPAL DA 

CONSCIÊNCIA NEGRA” será 

comemorada de 13 a 20 de 

novembro de cada ano. 

Art. 3º - A Câmara Municipal de 

Paraíba do Sul-RJ realizará Sessão 

Solene em suas dependências, em 

referida semana.

I – Na Sessão Solene será feita a 

entrega de Medalha às 

jovens e idosos, bem como às 

Município. 

II -  O nome da medalha será: 

da Igreja Católica em Paraíba do Sul 

nos últimos 40 anos do século XIX, e 

fugiam das fazendas da região.

III- Na frente da medalha terá a 

e a união de quatro (4) mãos 

segurando umas às outras, conforme 

imagem anexa, além do nome da 

medalha. No verso terá os dizeres: 

Sul”. O cordão será verde e dourado. 

IV- Será emitido certificado de

CÔNEGO SALLES”.  

 Art. 4º - Será indicado 01 (uma) 

Vereador, anualmente.

Art. 5º -  Passará a constar no 

Calendário oficial de datas e eventos 

do Município de Paraíba do Sul/RJ a 

NEGRA” instituída por esta Lei.

Art. 6º - As despesas decorrentes 

dotações orçamentárias 

Sul-RJ.

Art. 7º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 07 de outubro de 

2019

Paraíba do Sul – RJ, para efeito de 

tombamento. 

Art. 1º - Fica determinado o 

tombamento da área denominada 

Paraíba do Sul- RJ.

Art. 2º -. Caberá a Secretaria de Meio 

ambiental da área mencionada no 

caput desta Lei.

Art. 3º - Entende-se por gestão 

referidas áreas, para seu 

funcionamento eficaz, visitação 

população.

Art. 4º - São objetivos deste 

para a promoção do lazer e área 

natural;

patrimônio paisagístico da área;

naturais tombados.

Art. 5º - Quaisquer intervenções, 

modificações ou ampliações, quer 

de caráter público ou privado, 

dependerá de autorização e/ou 

responsáveis pela tutela e gestão do 

licenciadores.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

2019

INSTITUTO HISTÓRIAS AO VENTO. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica considerada Entidade 

inscrito no CNPJ 

30.537.307/0001-97, com sede na 

Rua Ipê Roxo, 409, Bairro Jatobá, 

n°3.500/2018.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na 

revogando-se as disposições em 

contrário.

2019

60 (SESSENTA) ANOS, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - Fica concedido tratamento 

prioritário aos procedimentos 

Paraíba do Sul em que figurem como 

idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos.

Parágrafo Único – O tratamento 

prioritário a que diz respeito o caput 

deste artigo refere-se à prática de 

todos e quaisquer atos ou diligências 

despacho na imprensa oficial, 

administrativos.

Art. 2º - O interessado na obtenção 

desse benefício, juntando prova de 

sua idade, deve requerê-lo junto à 

Secretaria de Receita e Rendas ou à 

procedimento, que determinará as 

providências a serem cumpridas.

Art. 3º - Concedida a prioridade, esta 

não se extinguirá com a morte do 

beneficiário, alcançando-se em favor 

do cônjuge supérstite ou 

companheiro em união estável, 

desde que também tenha idade igual 

ou maior que 60 (sessenta) anos.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 02 de setembro de 

2019

do Município de Paraíba do Sul. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1° Fica o Poder Executivo 

do Município de Paraíba do Sul.

Parágrafo único. O programa, 

oriundo da zona rural e urbana.

Art. 2º Para efeitos desta Lei, fica 

I – lixo eletrônico e tecnológico: é 

a) eletroeletrônicos : computadores, 

celulares, tablets e assemelhados;

b) eletrodomésticos: torradeiras, 

televisões, micro-ondas e 

assemelhados; 

II – ambiente adequado: é gestão 

até a sua destinação final segura; e

III – adequado descarte: é todo lixo 

Executivo.

Art. 3º São objetivos do Programa de 

I – conscientização sobre os riscos à 

saúde e ao meio-ambiente, quando o 

lixo não é descartado corretamente;

descarte do lixo;

calendário e/ou cronograma de 

coleta e destinação final; e

prática do correto descarte do lixo. 

Art. 4º Para o cumprimento do 

disposto nesta Lei, será elaborado 

um calendário e/ou cronograma 

zona rural e na zona urbana, que fica 

fazendo parte integrante desta Lei.

§ 1º Serão fixados datas e locais para 

que as pessoas físicas e jurídicas 

para descarte e será fixado um 

lixo.

§ 2º Deverá ser dada ciência à 

calendário e/ou cronograma, 

poderá ser feito por várias formas de 

comunicação.

§ 3º As pessoas físicas e jurídicas são 

locais indicados para tal finalidade, 

ficando vedada a colocação deste 

estradas, beiras de rodovias, junto a 

contêineres e lixeiras destinadas a 

lixo não eletrônico e tecnológico.

§ 4º O recolhimento do lixo será 

máximo de 4 (quatro) meses.

§ 5º No local e dia indicados no 

calendário e/ou cronograma para o 

físicas e jurídicas levarão o mesmo 

para descarte.

§ 6º Quando alguém não puder fazer 

residência ou imóvel, poderá levar o 

constante no calendário e/ou 

cronograma.

Art. 5º Após recolhido o lixo, ele terá 

a destinação final, em local 

material descartado mediante prévio 

cadastramento junto à 

administração municipal.

Art. 6º Fica autorizada a realização 

para o cumprimento desta Lei.

Art. 7º Aos infratores desta Lei serão 

na legislação vigente.

Art. 8º Fica o Poder Executivo 

no que couber.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 26 de agosto de 2019

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO 

ATENDIMENO AO PÚBLICO 

PROVIDÊNCIAS. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica autorizada a prefeitura 

serviços e espaços destinados à 

cegas ou com deficiência visual.

Art. 2º - Ficam denominados Espaço 

previstos no artigo 1º desta Lei.

Art. 3º - Os espaços deverão contar 

sinalização em braile, ou, catálogo 

equipamentos de informática 

atendimento a cegos e deficientes 

de Paraíba do Sul.

Art. 4º - O Executivo regulamentará 

o disposto nesta lei, no prazo de 90 

(noventa) dias, contados da data de 

sua publicação.

Art. 5º - As despesas decorrentes da 

conta das dotações orçamentárias 

necessário.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor após 

a data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 15 de agosto de 2019

4º distrito do município de Paraíba 

do Sul.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

ART. 1º Denomina no Bairro Glória 

em Werneck, 4º distrito de Paraíba 

Silva, terreno medindo 12.20 metros , 

Aparecida, com 10 metros de frente 

Bela.

ART. 2º - As despesas decorrentes 

orçamentárias da Secretaria 

Municipal de Obras.

ART. 3º - Esta lei entra em vigor na 

data de sua publicação..

Paraíba do Sul, 01 de junho de 2019

Dispõe sobre a cassação de alvará 

flagrados comercializando, 

Paraíba do Sul e dá outras 

providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º Esta Lei garante a cassação do 

Alvará de Funcionamento dos 

tipo de ilícito.

Art. 2º Constatado pela fiscalização 

do art. 1º desta Lei, desde que 

relatório circunstanciado, poderá ser 

realizado o cancelamento do Alvará 

interesses da administração fiscal, 

defesa.

Parágrafo único - A constatação 

prevista no caput poderá também 

ser auferida por meio de matérias 

sendo que neste caso a fiscalização 

municipal deverá solicitar aos 

boletim de ocorrência para as 

tomadas das providências impostas 

por esta Lei.

Art. 3º O Município deverá abrir um 

notificar o infrator, que deverá 

administrativa.

Parágrafo único Após a tramitação 

de julgado pelo fisco municipal de 

prevista nesta Lei, não caberá à 

como crédito pelo estabelecimento 

destinatário.

Art. 4º Durante o tempo em que o 

proprietário fizer sua defesa e não 

estabelecimento permanecerá 

fechado, e, caso não ocorra à 

Fazenda dará início à revogação do 

alvará de licença e funcionamento.

Art. 5º Demais atos necessários 

publicação desta Lei.

Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário

Paraíba do Sul, 17 de junho de 2019
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DE LIXEIRAS NOS 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituída a 

Sul/RJ, devidamente protegidas de 

no imóvel.

§ 1º As lixeiras deverão ser colocadas 

no interior do lote, em local de fácil 

acesso à coleta, sendo que o fundo 

do abrigo deverá ter altura mínima 

de 50 cm e máxima de 1,20m.

I - As Lixeiras construídas dentro da 

público para coleta.

II - Somente o Poder Público poderá 

coleta de pequenos dejetos, 

faixa de serviço e possuírem tampas. 

§ 1º Os comerciantes poderão de 

formalizar através de requerimento à 

administração municipal, a fim de 

que sejam devidamente 

identificadas; 

§ 2º Os estabelecimentos comerciais 

separado do lixo reciclável, em 

embalagens próprias para a coleta; 

Art. 2º - Todos os estabelecimentos 

referidos no art. 1º deverão 

adequar-se ao disposto nesta lei, no 

prazo de 180 dias contados da data 

da publicação desta lei.

Art. 3º - A municipalidade, por meio 

da Secretaria competente, divulgará 

o padrão de lixeira a ser seguido.

Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 30 de maio de 2019

Paraíba do Sul, e dá outras 

providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído no município 

anualmente durante o mês de maio, 

do dia 1º ao dia 31.

Parágrafo Único: O símbolo da ação 

aludida no caput deste artigo será 

“um laço” na cor amarela.

Art. 2º - No mês “Maio Amarelo” fica 

a iniciativa privada, com objetivo de 

conscientização no trânsito, além de 

à participação da população num 

trânsito seguro e saudável.

Art. 3º - O mês de maio a ser 

interar o calendário oficial de Datas e 

Eventos do município.

Art. 4º - As despesas decorrentes da 

conta das dotações orçamentárias 

necessário.

Art. 5º - O Poder Executivo 

regulamentará a presente Lei, no que 

couber, no prazo máximo de 30 ( 

trinta) dias, contado da data de sua 

publicação.

Paraíba do Sul, 20 de maio de 2019

Município de Paraíba do Sul e dá 

outras providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído, no Município 

Vascular Cerebral - AVC, com a 

finalidade de desenvolver ações de 

prevenção à doença.

Art. 2º - São objetivos do Programa 

AVCs; 

sobre os diferentes tipos da doença; 

III – promover orientação técnica 

para pessoas suscetíveis de risco.    

Art. 3º - As ações pertinentes ao 

diferentes níveis de atenção à saúde.    

Art. 4º - O Poder Executivo 

promoverá ações integradas entre 

entidades afins para consecução do 

celebrar convênios ou termos de 

privadas.

Art. 5º - As despesas decorrentes 

dotações orçamentárias próprias, 

suplementadas se necessário, com 

eficácia de execução a partir do 

publicação desta Lei.    

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.  

Paraíba do Sul, 20 de maio de 2019.--

de Paraíba do Sul-RJ e dá outras 

providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1° - Fica instituído no Município o 

Alzheimer, objetivando:

I — garantir atendimento médico e 

clínico, acompanhamento geriátrico, 

psiquiátrico e neurológico 

especializado e periódico junto as 

Unidades Básicas de Saúde e na rede 

Único de Saúde aos portadores da 

dos mesmos;

excepcionais e indispensáveis, 

através da rede municipal de saúde, 

cuidadores dos mesmos;

segurança dos portadores;

poderá ser feito por meio de 

para melhor compreendê-la;

promover política de auxílio às 

da doença, para identificar as 

médicos periódicos e específicos e 

tratamento fisioterápico, de terapia 

dietético e outros que venham 

beneficiar o paciente e 

dificuldades de ambos.

Art. 2° - O Poder Executivo junto ao 

órgão gestor de saúde poderá 

realizar convênios e parcerias com 

familiares e cuidadores dosmesmos.

Art. 3° - Deverá ser implantado um 

do Sul-RJ, para diagnosticar os 

casos já existentes e futuros, para o 

estatístico da mesma.

Art. 4° - Ficará a cargo do órgão 

estabelecido em artigo anterior.

Art. 5° - As despesas decorrentes da 

necessário e obedecidas as 

exigências da Lei Federal de 

Responsabilidade Fiscal.

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 20 de maio de 2019

DISPÕE SOBRE A QUEIMA, 

MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica proibido no município 

e soltura de fogo de artifícios, rojões, 

artefatos pirotécnicos e explosivos 

contenham estampido nas áreas 

janelas , terraços, terrenos, veículos 

ou quaisquer locais direcionados às 

vias públicas.

Parágrafo Único – A proibição se 

abrigarem de quaisquer espécies, 

eventos esportivos e afins. Shows 

pirotécnicos dependerão de 

autorização prévia do Corpo de 

excetuando locais de mata e áreas 

de preservação histórica.

Art. 2º - Para fins do disposto no Art. 

1º consideram-se:

como ruas, praças, áreas de lazer e 

a circulação pertencentes à esfera 

centros culturais, etc;

urbana;

a participação de animais;

onde há tipicamene abundância de 

vegetação e áreas não 

pavimentadas;

sendo hídricos, de fauna ou flora, a 

fim de facilitar o fluxo gênico, da 

assegurando o bem-estar das 

populações humanas;

heterotrófico, invertebrado ou 

vertebrado.

Art. 3º - A utilização, queima e 

soltura de fogos de artifício, rojões, 

artefatos pirotécnicos e explosivos 

contenham estampido sujeitará os 

responsáveis à punição progressiva 

com pagamento de multa à pessoa 

física e jurídica sem prejuízo de 

legislação estadual e federal, além de 

multa em caso de reincidência.

Art. 4º - Os valores das multas e 

locais permitidos para shows 

pirotécnicos serão regulamentados 

30 (trinta) duas a partir da 

publicação desta Lei.

Art. 5º - O Corpo de Bombeiros 

Militar fica encarregado da liberação 

soltura de fogos pirotécnicos, para a 

deverá constar data, hora, local e o 

responsável pela atividade 

previamente designado.

Parágrafo Único: No caso de eventos 

e da Prefeitura Municipal, além das 

aplicar-se-á:

I – Multa ao infrator responsável pelo 

evento;

II – Interdição da atividade;

cassação do alvará de autorização 

de licença em caso de reincidência.

Art. 6º - A fiscalização e autuação 

ficarão a cargo do serviço de 

fiscalização da Secretaria Municipal 

pela segurança pública do município.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação. 

Paraíba do Sul, 25 de abril de 2019

PROÍBEM HOMENS QUE TENHAM 

MARIA DA PENHA DE EXERCEREM 

PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º -.Fica o Poder Executivo e 

Penha.

Art. 2º - A proibição também se 

contexto, até empresas públicas, 

Art. 3º - Esta restrição ficará valendo 

até o cumprimento comprovado da 

pena.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor após 

a data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 15 de abril de 2019

.  

INSTITUI O MÊS DE JUNHO COMO O 

TRATAMENTO DA ENDOMETRIOSE.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica o mês de Junho 

considerado o Mês da 

realizado anualmente.

Art. 2º - O Mês do Tratamento e 

terá caráter de evento, objetivando 

comunidade para juntos 

cirúrgico.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 08 de abril de 2019

DE VIOLÊNCIA SEXUAL NO 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - A Secretaria Municipal de 

Saúde deverá oferecer às vítimas de 

violência sexual, atendimento 

da ocorrência, tanto no aspecto 

respectiva vítima.

Parágrafo único: Considera-se 

violência sexual, para os efeitos 

por meio de violência, grave ameaça 

ou coerção, ficando equiparada a 

situação de emergência médica, 

imediata e serviços especializados.

Art. 2º - O atendimento, serviço 

clínico imediato, deverá funcionar 

diariamente 24 horas, inclusive nos 

finais de semana, tornando-se 

nas demais áreas afetadas;

II – Amparo psicológico imediato;

III – Registro imediato da ocorrência 

possam ser úteis a identificação do 

agressor e comprovação sexual, 

sendo a vítima menor de 18 (dezoito) 

anos ou pessoa vulnerável, esta 

comunicação será unilateral, porém 

a vítima sendo pessoa maior de 

idade e que não apresente estado de 

vulnerabilidade, a comunicação ao 

órgão policial competente 

dependerá de prévia manifestação 

da vítima;

IV – Medicação para prevenir 

possíveis doenças sexualmente 

transmissíveis;

V – Coleta de material e utilização de 

técnicas especializadas, através de 

teste de DNA, par a identificação do 

agressor;

Parágrafo único: Em todas as etapas 

procedimentais de cuidados e 

assistência, a vítima sexual, de que 

trata esta Lei, deve-se ser mantido o 

sigilo absoluto da identidade da 

pessoa que sofreu a violência.

Art. 3º - O atendimento de que se 

trata esta Lei, após o atendimento 

primário e a recuperação física , a 

vítima deverá ter acesso a um 

atendimento completo que inclui o 

amparo médico, psicológico e social.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 08 de abril de 2019

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal 

LEI MUNICIPAL Nº 3.541, DE 04 DE 

ABRIL DE 2019.  

DISPÕE SOBRE PASSEIOS 

TURÍSTICOS VOLTADOS À 

POPULAÇÃO IDOSA, NO ÂMBITO 

DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL 

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 - Esta Lei visa proporcionar à 

população idosa acesso a atividades 

turísticas no Estado e Município, 

voltadas à saúde e ao bem estar dos 

idosos, ao ecoturismo, ao 

incremento de visitações a sítios de 

valor histórico, artístico e 

paisagístico, à fruição de museus e 

bibliotecas e outros equipamentos, 

serviços e programas culturais, 

educacionais, esportivos e 

recreativos.

Art. 2º - O Poder Público definirá, em 

regulamento, a periodicidade, os 

pontos de partida e de destino dos 

passeios e demias especificidades 

necessárias À formação de uma 

agenda permanente de atividades 

turísticas para idosos.

Art. 3º - O Poder Executivo poderá 

firmar convênios, parcerias e 

instrumentos de cooperação com 

órgãos estaduais e federais, da 

Administração Direta e Indireta, 

entidades privadas e organizações 

não governamentais, com os 

seguintes objetivos:

I – estimular a visitação de idosos a 

pontos turísticos do Município, 

garantida a acessibilidade a pessoas 

deficientes ou com mobilidade 

reduzida;

II – viabilizar, sempre que possível, a 

gratuidade do passeio ou a 

modicidade de tarifas ou preços de 

ingressos;

III – capacitar guias e monitores para 

acompanhamento dos passeios.

Art. 4º - As despesas decorrentes da 

execução desta Lei correrão por 

conta de verbas orçamentárias 

próprias, suplementadas se 

necessário.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

Paraíba do Sul, 04 de abril de 2019

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 3.531, DE 21 DE 

MARÇO DE 2019.  

Dispõe sobre a permissão para 

embarque e desembarque de 

passageiros com deficiência ou 

mobilidade reduzida, fora dos 

pontos e das paradas oficiais.

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 - Os usuários que apresentam 

deficiência ou mobilidade reduzida 

que utilizem o Transporte Coletivo 

Urbano de Passageiros poderão 

optar pelo local mais acessível para o 

seu embarque e desembarque, 

respeitado o itinerário original da 

linha e a legislação de trânsito.

Art. 2º - Considerando a 

impossibilidade de parada no local 

indicado, o condutor do veículo de 

transporte coletivo deverá observar 

o local mais próximo, desde que 

garantida a segurança do usuário.

Art. 3º - O descumprimento ao 

previsto no artigo 1º desta Lei, sujeita 

a empresa concessionário à 

seguintes penalidades:

I – advertência na primeira 

ocorrência; 

II – multa de 500 Unidades Fiscais do 

Município; 

Parágrafo único. Aplica-se em dobro 

a multa no caso de reincidência no 

período de doze (12) meses da 

infração anterior. 

Art. 4º - A municipalidade será 

responsável pela fiscalização e 

supervisão das ações previstas nesta 

Lei e pela aplicação das penalidades. 

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação, revogada as 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de março de 2019

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal



passageiros com deficiência ou 

pontos e das paradas oficiais.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Os usuários que apresentam 

deficiência ou mobilidade reduzida 

respeitado o itinerário original da 

linha e a legislação de trânsito.

Art. 2º - Considerando a 

transporte coletivo deverá observar 

garantida a segurança do usuário.

Art. 3º - O descumprimento ao 

previsto no artigo 1º desta Lei, sujeita 

a empresa concessionário à 

I – advertência na primeira 

ocorrência; 

II – multa de 500 Unidades Fiscais do 

Município; 

Parágrafo único. Aplica-se em dobro 

a multa no caso de reincidência no 

período de doze (12) meses da 

infração anterior. 

Art. 4º - A municipalidade será 

responsável pela fiscalização e 

Lei e pela aplicação das penalidades. 

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de março de 2019

Maria”.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído o Dia 

comemorado no dia 30 de 

Novembro, em homenagem à Maria 

de Assis Capella. 

Art. 2º - A Secretaria Municipal de 

Educação será responsável por 

Infantil - Dia da Tia Maria” no 

calendário anual de atividades de 

todas as Escolas da Rede Municipal.  

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de outubro de 

2019

“Consciência Negra” e dá outras 

providências. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído no Município 

de Paraíba do Sul-RJ a “SEMANA 

NEGRA.”

Art. 2º - A “SEMANA MUNICIPAL DA 

CONSCIÊNCIA NEGRA” será 

comemorada de 13 a 20 de 

novembro de cada ano. 

Art. 3º - A Câmara Municipal de 

Paraíba do Sul-RJ realizará Sessão 

Solene em suas dependências, em 

referida semana.

I – Na Sessão Solene será feita a 

entrega de Medalha às 

jovens e idosos, bem como às 

Município. 

II -  O nome da medalha será: 

da Igreja Católica em Paraíba do Sul 

nos últimos 40 anos do século XIX, e 

fugiam das fazendas da região.

III- Na frente da medalha terá a 

e a união de quatro (4) mãos 

segurando umas às outras, conforme 

imagem anexa, além do nome da 

medalha. No verso terá os dizeres: 

Sul”. O cordão será verde e dourado. 

IV- Será emitido certificado de

CÔNEGO SALLES”.  

 Art. 4º - Será indicado 01 (uma) 

Vereador, anualmente.

Art. 5º -  Passará a constar no 

Calendário oficial de datas e eventos 

do Município de Paraíba do Sul/RJ a 

NEGRA” instituída por esta Lei.

Art. 6º - As despesas decorrentes 

dotações orçamentárias 

Sul-RJ.

Art. 7º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 07 de outubro de 

2019

Paraíba do Sul – RJ, para efeito de 

tombamento. 

Art. 1º - Fica determinado o 

tombamento da área denominada 

Paraíba do Sul- RJ.

Art. 2º -. Caberá a Secretaria de Meio 

ambiental da área mencionada no 

caput desta Lei.

Art. 3º - Entende-se por gestão 

referidas áreas, para seu 

funcionamento eficaz, visitação 

população.

Art. 4º - São objetivos deste 

para a promoção do lazer e área 

natural;

patrimônio paisagístico da área;

naturais tombados.

Art. 5º - Quaisquer intervenções, 

modificações ou ampliações, quer 

de caráter público ou privado, 

dependerá de autorização e/ou 

responsáveis pela tutela e gestão do 

licenciadores.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

2019

INSTITUTO HISTÓRIAS AO VENTO. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica considerada Entidade 

inscrito no CNPJ 

30.537.307/0001-97, com sede na 

Rua Ipê Roxo, 409, Bairro Jatobá, 

n°3.500/2018.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na 

revogando-se as disposições em 

contrário.

2019

60 (SESSENTA) ANOS, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - Fica concedido tratamento 

prioritário aos procedimentos 

Paraíba do Sul em que figurem como 

idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos.

Parágrafo Único – O tratamento 

prioritário a que diz respeito o caput 

deste artigo refere-se à prática de 

todos e quaisquer atos ou diligências 

despacho na imprensa oficial, 

administrativos.

Art. 2º - O interessado na obtenção 

desse benefício, juntando prova de 

sua idade, deve requerê-lo junto à 

Secretaria de Receita e Rendas ou à 

procedimento, que determinará as 

providências a serem cumpridas.

Art. 3º - Concedida a prioridade, esta 

não se extinguirá com a morte do 

beneficiário, alcançando-se em favor 

do cônjuge supérstite ou 

companheiro em união estável, 

desde que também tenha idade igual 

ou maior que 60 (sessenta) anos.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 02 de setembro de 

2019

do Município de Paraíba do Sul. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1° Fica o Poder Executivo 

do Município de Paraíba do Sul.

Parágrafo único. O programa, 

oriundo da zona rural e urbana.

Art. 2º Para efeitos desta Lei, fica 

I – lixo eletrônico e tecnológico: é 

a) eletroeletrônicos : computadores, 

celulares, tablets e assemelhados;

b) eletrodomésticos: torradeiras, 

televisões, micro-ondas e 

assemelhados; 

II – ambiente adequado: é gestão 

até a sua destinação final segura; e

III – adequado descarte: é todo lixo 

Executivo.

Art. 3º São objetivos do Programa de 

I – conscientização sobre os riscos à 

saúde e ao meio-ambiente, quando o 

lixo não é descartado corretamente;

descarte do lixo;

calendário e/ou cronograma de 

coleta e destinação final; e

prática do correto descarte do lixo. 

Art. 4º Para o cumprimento do 

disposto nesta Lei, será elaborado 

um calendário e/ou cronograma 

zona rural e na zona urbana, que fica 

fazendo parte integrante desta Lei.

§ 1º Serão fixados datas e locais para 

que as pessoas físicas e jurídicas 

para descarte e será fixado um 

lixo.

§ 2º Deverá ser dada ciência à 

calendário e/ou cronograma, 

poderá ser feito por várias formas de 

comunicação.

§ 3º As pessoas físicas e jurídicas são 

locais indicados para tal finalidade, 

ficando vedada a colocação deste 

estradas, beiras de rodovias, junto a 

contêineres e lixeiras destinadas a 

lixo não eletrônico e tecnológico.

§ 4º O recolhimento do lixo será 

máximo de 4 (quatro) meses.

§ 5º No local e dia indicados no 

calendário e/ou cronograma para o 

físicas e jurídicas levarão o mesmo 

para descarte.

§ 6º Quando alguém não puder fazer 

residência ou imóvel, poderá levar o 

constante no calendário e/ou 

cronograma.

Art. 5º Após recolhido o lixo, ele terá 

a destinação final, em local 

material descartado mediante prévio 

cadastramento junto à 

administração municipal.

Art. 6º Fica autorizada a realização 

para o cumprimento desta Lei.

Art. 7º Aos infratores desta Lei serão 

na legislação vigente.

Art. 8º Fica o Poder Executivo 

no que couber.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 26 de agosto de 2019

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO 

ATENDIMENO AO PÚBLICO 

PROVIDÊNCIAS. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica autorizada a prefeitura 

serviços e espaços destinados à 

cegas ou com deficiência visual.

Art. 2º - Ficam denominados Espaço 

previstos no artigo 1º desta Lei.

Art. 3º - Os espaços deverão contar 

sinalização em braile, ou, catálogo 

equipamentos de informática 

atendimento a cegos e deficientes 

de Paraíba do Sul.

Art. 4º - O Executivo regulamentará 

o disposto nesta lei, no prazo de 90 

(noventa) dias, contados da data de 

sua publicação.

Art. 5º - As despesas decorrentes da 

conta das dotações orçamentárias 

necessário.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor após 

a data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 15 de agosto de 2019

4º distrito do município de Paraíba 

do Sul.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

ART. 1º Denomina no Bairro Glória 

em Werneck, 4º distrito de Paraíba 

Silva, terreno medindo 12.20 metros , 

Aparecida, com 10 metros de frente 

Bela.

ART. 2º - As despesas decorrentes 

orçamentárias da Secretaria 

Municipal de Obras.

ART. 3º - Esta lei entra em vigor na 

data de sua publicação..

Paraíba do Sul, 01 de junho de 2019

Dispõe sobre a cassação de alvará 

flagrados comercializando, 

Paraíba do Sul e dá outras 

providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º Esta Lei garante a cassação do 

Alvará de Funcionamento dos 

tipo de ilícito.

Art. 2º Constatado pela fiscalização 

do art. 1º desta Lei, desde que 

relatório circunstanciado, poderá ser 

realizado o cancelamento do Alvará 

interesses da administração fiscal, 

defesa.

Parágrafo único - A constatação 

prevista no caput poderá também 

ser auferida por meio de matérias 

sendo que neste caso a fiscalização 

municipal deverá solicitar aos 

boletim de ocorrência para as 

tomadas das providências impostas 

por esta Lei.

Art. 3º O Município deverá abrir um 

notificar o infrator, que deverá 

administrativa.

Parágrafo único Após a tramitação 

de julgado pelo fisco municipal de 

prevista nesta Lei, não caberá à 

como crédito pelo estabelecimento 

destinatário.

Art. 4º Durante o tempo em que o 

proprietário fizer sua defesa e não 

estabelecimento permanecerá 

fechado, e, caso não ocorra à 

Fazenda dará início à revogação do 

alvará de licença e funcionamento.

Art. 5º Demais atos necessários 

publicação desta Lei.

Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário

Paraíba do Sul, 17 de junho de 2019
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DE LIXEIRAS NOS 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituída a 

Sul/RJ, devidamente protegidas de 

no imóvel.

§ 1º As lixeiras deverão ser colocadas 

no interior do lote, em local de fácil 

acesso à coleta, sendo que o fundo 

do abrigo deverá ter altura mínima 

de 50 cm e máxima de 1,20m.

I - As Lixeiras construídas dentro da 

público para coleta.

II - Somente o Poder Público poderá 

coleta de pequenos dejetos, 

faixa de serviço e possuírem tampas. 

§ 1º Os comerciantes poderão de 

formalizar através de requerimento à 

administração municipal, a fim de 

que sejam devidamente 

identificadas; 

§ 2º Os estabelecimentos comerciais 

separado do lixo reciclável, em 

embalagens próprias para a coleta; 

Art. 2º - Todos os estabelecimentos 

referidos no art. 1º deverão 

adequar-se ao disposto nesta lei, no 

prazo de 180 dias contados da data 

da publicação desta lei.

Art. 3º - A municipalidade, por meio 

da Secretaria competente, divulgará 

o padrão de lixeira a ser seguido.

Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 30 de maio de 2019

Paraíba do Sul, e dá outras 

providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído no município 

anualmente durante o mês de maio, 

do dia 1º ao dia 31.

Parágrafo Único: O símbolo da ação 

aludida no caput deste artigo será 

“um laço” na cor amarela.

Art. 2º - No mês “Maio Amarelo” fica 

a iniciativa privada, com objetivo de 

conscientização no trânsito, além de 

à participação da população num 

trânsito seguro e saudável.

Art. 3º - O mês de maio a ser 

interar o calendário oficial de Datas e 

Eventos do município.

Art. 4º - As despesas decorrentes da 

conta das dotações orçamentárias 

necessário.

Art. 5º - O Poder Executivo 

regulamentará a presente Lei, no que 

couber, no prazo máximo de 30 ( 

trinta) dias, contado da data de sua 

publicação.

Paraíba do Sul, 20 de maio de 2019

Município de Paraíba do Sul e dá 

outras providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído, no Município 

Vascular Cerebral - AVC, com a 

finalidade de desenvolver ações de 

prevenção à doença.

Art. 2º - São objetivos do Programa 

AVCs; 

sobre os diferentes tipos da doença; 

III – promover orientação técnica 

para pessoas suscetíveis de risco.    

Art. 3º - As ações pertinentes ao 

diferentes níveis de atenção à saúde.    

Art. 4º - O Poder Executivo 

promoverá ações integradas entre 

entidades afins para consecução do 

celebrar convênios ou termos de 

privadas.

Art. 5º - As despesas decorrentes 

dotações orçamentárias próprias, 

suplementadas se necessário, com 

eficácia de execução a partir do 

publicação desta Lei.    

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.  

Paraíba do Sul, 20 de maio de 2019.--

de Paraíba do Sul-RJ e dá outras 

providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1° - Fica instituído no Município o 

Alzheimer, objetivando:

I — garantir atendimento médico e 

clínico, acompanhamento geriátrico, 

psiquiátrico e neurológico 

especializado e periódico junto as 

Unidades Básicas de Saúde e na rede 

Único de Saúde aos portadores da 

dos mesmos;

excepcionais e indispensáveis, 

através da rede municipal de saúde, 

cuidadores dos mesmos;

segurança dos portadores;

poderá ser feito por meio de 

para melhor compreendê-la;

promover política de auxílio às 

da doença, para identificar as 

médicos periódicos e específicos e 

tratamento fisioterápico, de terapia 

dietético e outros que venham 

beneficiar o paciente e 

dificuldades de ambos.

Art. 2° - O Poder Executivo junto ao 

órgão gestor de saúde poderá 

realizar convênios e parcerias com 

familiares e cuidadores dosmesmos.

Art. 3° - Deverá ser implantado um 

do Sul-RJ, para diagnosticar os 

casos já existentes e futuros, para o 

estatístico da mesma.

Art. 4° - Ficará a cargo do órgão 

estabelecido em artigo anterior.

Art. 5° - As despesas decorrentes da 

necessário e obedecidas as 

exigências da Lei Federal de 

Responsabilidade Fiscal.

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 20 de maio de 2019

DISPÕE SOBRE A QUEIMA, 

MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica proibido no município 

e soltura de fogo de artifícios, rojões, 

artefatos pirotécnicos e explosivos 

contenham estampido nas áreas 

janelas , terraços, terrenos, veículos 

ou quaisquer locais direcionados às 

vias públicas.

Parágrafo Único – A proibição se 

abrigarem de quaisquer espécies, 

eventos esportivos e afins. Shows 

pirotécnicos dependerão de 

autorização prévia do Corpo de 

excetuando locais de mata e áreas 

de preservação histórica.

Art. 2º - Para fins do disposto no Art. 

1º consideram-se:

como ruas, praças, áreas de lazer e 

a circulação pertencentes à esfera 

centros culturais, etc;

urbana;

a participação de animais;

onde há tipicamene abundância de 

vegetação e áreas não 

pavimentadas;

sendo hídricos, de fauna ou flora, a 

fim de facilitar o fluxo gênico, da 

assegurando o bem-estar das 

populações humanas;

heterotrófico, invertebrado ou 

vertebrado.

Art. 3º - A utilização, queima e 

soltura de fogos de artifício, rojões, 

artefatos pirotécnicos e explosivos 

contenham estampido sujeitará os 

responsáveis à punição progressiva 

com pagamento de multa à pessoa 

física e jurídica sem prejuízo de 

legislação estadual e federal, além de 

multa em caso de reincidência.

Art. 4º - Os valores das multas e 

locais permitidos para shows 

pirotécnicos serão regulamentados 

30 (trinta) duas a partir da 

publicação desta Lei.

Art. 5º - O Corpo de Bombeiros 

Militar fica encarregado da liberação 

soltura de fogos pirotécnicos, para a 

deverá constar data, hora, local e o 

responsável pela atividade 

previamente designado.

Parágrafo Único: No caso de eventos 

e da Prefeitura Municipal, além das 

aplicar-se-á:

I – Multa ao infrator responsável pelo 

evento;

II – Interdição da atividade;

cassação do alvará de autorização 

de licença em caso de reincidência.

Art. 6º - A fiscalização e autuação 

ficarão a cargo do serviço de 

fiscalização da Secretaria Municipal 

pela segurança pública do município.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação. 

Paraíba do Sul, 25 de abril de 2019

PROÍBEM HOMENS QUE TENHAM 

MARIA DA PENHA DE EXERCEREM 

PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º -.Fica o Poder Executivo e 

Penha.

Art. 2º - A proibição também se 

contexto, até empresas públicas, 

Art. 3º - Esta restrição ficará valendo 

até o cumprimento comprovado da 

pena.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor após 

a data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 15 de abril de 2019

.  

INSTITUI O MÊS DE JUNHO COMO O 

TRATAMENTO DA ENDOMETRIOSE.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica o mês de Junho 

considerado o Mês da 

realizado anualmente.

Art. 2º - O Mês do Tratamento e 

terá caráter de evento, objetivando 

comunidade para juntos 

cirúrgico.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 08 de abril de 2019

DE VIOLÊNCIA SEXUAL NO 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - A Secretaria Municipal de 

Saúde deverá oferecer às vítimas de 

violência sexual, atendimento 

da ocorrência, tanto no aspecto 

respectiva vítima.

Parágrafo único: Considera-se 

violência sexual, para os efeitos 

por meio de violência, grave ameaça 

ou coerção, ficando equiparada a 

situação de emergência médica, 

imediata e serviços especializados.

Art. 2º - O atendimento, serviço 

clínico imediato, deverá funcionar 

diariamente 24 horas, inclusive nos 

finais de semana, tornando-se 

nas demais áreas afetadas;

II – Amparo psicológico imediato;

III – Registro imediato da ocorrência 

possam ser úteis a identificação do 

sendo a vítima menor de 18 (dezoito) 

anos ou pessoa vulnerável, esta 

comunicação será unilateral, porém 

dependerá de prévia manifestação 

da vítima;

transmissíveis;

técnicas especializadas, através de 

teste de DNA, par a identificação do 

agressor;

Parágrafo único: Em todas as etapas 

assistência, a vítima sexual, de que 

trata esta Lei, deve-se ser mantido o 

pessoa que sofreu a violência.

Art. 3º - O atendimento de que se 

primário e a recuperação física , a 

vítima deverá ter acesso a um 

amparo médico, psicológico e social.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 08 de abril de 2019

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Esta Lei visa proporcionar à 

voltadas à saúde e ao bem estar dos 

paisagístico, à fruição de museus e 

recreativos.

Art. 2º - O Poder Público definirá, em 

passeios e demias especificidades 

necessárias À formação de uma 

turísticas para idosos.

Art. 3º - O Poder Executivo poderá 

firmar convênios, parcerias e 

seguintes objetivos:

deficientes ou com mobilidade 

reduzida;

ingressos;

acompanhamento dos passeios.

Art. 4º - As despesas decorrentes da 

conta de verbas orçamentárias 

necessário.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário. 

Paraíba do Sul, 04 de abril de 2019

passageiros com deficiência ou 

pontos e das paradas oficiais.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Os usuários que apresentam 

deficiência ou mobilidade reduzida 

respeitado o itinerário original da 

linha e a legislação de trânsito.

Art. 2º - Considerando a 

transporte coletivo deverá observar 

garantida a segurança do usuário.

Art. 3º - O descumprimento ao 

previsto no artigo 1º desta Lei, sujeita 

a empresa concessionário à 

I – advertência na primeira 

ocorrência; 

II – multa de 500 Unidades Fiscais do 

Município; 

Parágrafo único. Aplica-se em dobro 

a multa no caso de reincidência no 

período de doze (12) meses da 

infração anterior. 

Art. 4º - A municipalidade será 

responsável pela fiscalização e 

Lei e pela aplicação das penalidades. 

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de março de 2019

EXTRATOS

 

102/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

DISK MED PÁDUA DISTRIOBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0BJETO

VALOR R$ 1.000.000,00

VIGÊNCIA 22/11/2019 A 21/11/2020

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

=========================================================================================

103/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

INSTITUTO NACIONAL DE CONCURSO PÚBLICO - INCP

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0BJETO

VALOR R$ 37.090,00

VIGÊNCIA 29/11/2019 A 27/02/2020

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

=========================================================================================

AUTORIZAÇÃO

Adesão à Ata de Registro de Preços nº 045/2019, firmada entre a Prefeitura Municipal de Três Rios e

a empresa Disk Med Pádua Distribuidora de Medicamentos Ltda

um milhão de reais

AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE CONTRATO  REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

CONTRATO Nº

CONCEDENTE

CONCESSIONÁRIA

INTERESSADA

Contratação de serviços de elaboração e aplicação de provas práticas, para os cargos de Auxiliar de

Serviços Gerais, Merendeira e Motorista, da Prefeitura de Paraíba do Sul, de acordo com as

condições estabelecidas neste Termo de Referência, conforme especificações técnicas detalhadas

constantes do Anexo I deste Edital.

trinta e sete mil e noventa reais

INTERESSADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE CONTRATOS  REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

CONTRATO Nº

CONTRATANTE

CONTRATADA



passageiros com deficiência ou 

pontos e das paradas oficiais.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Os usuários que apresentam 

deficiência ou mobilidade reduzida 

respeitado o itinerário original da 

linha e a legislação de trânsito.

Art. 2º - Considerando a 

transporte coletivo deverá observar 

garantida a segurança do usuário.

Art. 3º - O descumprimento ao 

previsto no artigo 1º desta Lei, sujeita 

a empresa concessionário à 

I – advertência na primeira 

ocorrência; 

II – multa de 500 Unidades Fiscais do 

Município; 

Parágrafo único. Aplica-se em dobro 

a multa no caso de reincidência no 

período de doze (12) meses da 

infração anterior. 

Art. 4º - A municipalidade será 

responsável pela fiscalização e 

Lei e pela aplicação das penalidades. 

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de março de 2019

Maria”.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído o Dia 

comemorado no dia 30 de 

Novembro, em homenagem à Maria 

de Assis Capella. 

Art. 2º - A Secretaria Municipal de 

Educação será responsável por 

Infantil - Dia da Tia Maria” no 

calendário anual de atividades de 

todas as Escolas da Rede Municipal.  

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de outubro de 

2019

“Consciência Negra” e dá outras 

providências. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído no Município 

de Paraíba do Sul-RJ a “SEMANA 

NEGRA.”

Art. 2º - A “SEMANA MUNICIPAL DA 

CONSCIÊNCIA NEGRA” será 

comemorada de 13 a 20 de 

novembro de cada ano. 

Art. 3º - A Câmara Municipal de 

Paraíba do Sul-RJ realizará Sessão 

Solene em suas dependências, em 

referida semana.

I – Na Sessão Solene será feita a 

entrega de Medalha às 

jovens e idosos, bem como às 

Município. 

II -  O nome da medalha será: 

da Igreja Católica em Paraíba do Sul 

nos últimos 40 anos do século XIX, e 

fugiam das fazendas da região.

III- Na frente da medalha terá a 

e a união de quatro (4) mãos 

segurando umas às outras, conforme 

imagem anexa, além do nome da 

medalha. No verso terá os dizeres: 

Sul”. O cordão será verde e dourado. 

IV- Será emitido certificado de

CÔNEGO SALLES”.  

 Art. 4º - Será indicado 01 (uma) 

Vereador, anualmente.

Art. 5º -  Passará a constar no 

Calendário oficial de datas e eventos 

do Município de Paraíba do Sul/RJ a 

NEGRA” instituída por esta Lei.

Art. 6º - As despesas decorrentes 

dotações orçamentárias 

Sul-RJ.

Art. 7º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 07 de outubro de 

2019

Paraíba do Sul – RJ, para efeito de 

tombamento. 

Art. 1º - Fica determinado o 

tombamento da área denominada 

Paraíba do Sul- RJ.

Art. 2º -. Caberá a Secretaria de Meio 

ambiental da área mencionada no 

caput desta Lei.

Art. 3º - Entende-se por gestão 

referidas áreas, para seu 

funcionamento eficaz, visitação 

população.

Art. 4º - São objetivos deste 

para a promoção do lazer e área 

natural;

patrimônio paisagístico da área;

naturais tombados.

Art. 5º - Quaisquer intervenções, 

modificações ou ampliações, quer 

de caráter público ou privado, 

dependerá de autorização e/ou 

responsáveis pela tutela e gestão do 

licenciadores.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

2019

INSTITUTO HISTÓRIAS AO VENTO. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica considerada Entidade 

inscrito no CNPJ 

30.537.307/0001-97, com sede na 

Rua Ipê Roxo, 409, Bairro Jatobá, 

n°3.500/2018.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na 

revogando-se as disposições em 

contrário.

2019

60 (SESSENTA) ANOS, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - Fica concedido tratamento 

prioritário aos procedimentos 

Paraíba do Sul em que figurem como 

idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos.

Parágrafo Único – O tratamento 

prioritário a que diz respeito o caput 

deste artigo refere-se à prática de 

todos e quaisquer atos ou diligências 

despacho na imprensa oficial, 

administrativos.

Art. 2º - O interessado na obtenção 

desse benefício, juntando prova de 

sua idade, deve requerê-lo junto à 

Secretaria de Receita e Rendas ou à 

procedimento, que determinará as 

providências a serem cumpridas.

Art. 3º - Concedida a prioridade, esta 

não se extinguirá com a morte do 

beneficiário, alcançando-se em favor 

do cônjuge supérstite ou 

companheiro em união estável, 

desde que também tenha idade igual 

ou maior que 60 (sessenta) anos.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 02 de setembro de 

2019

do Município de Paraíba do Sul. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1° Fica o Poder Executivo 

do Município de Paraíba do Sul.

Parágrafo único. O programa, 

oriundo da zona rural e urbana.

Art. 2º Para efeitos desta Lei, fica 

I – lixo eletrônico e tecnológico: é 

a) eletroeletrônicos : computadores, 

celulares, tablets e assemelhados;

b) eletrodomésticos: torradeiras, 

televisões, micro-ondas e 

assemelhados; 

II – ambiente adequado: é gestão 

até a sua destinação final segura; e

III – adequado descarte: é todo lixo 

Executivo.

Art. 3º São objetivos do Programa de 

I – conscientização sobre os riscos à 

saúde e ao meio-ambiente, quando o 

lixo não é descartado corretamente;

descarte do lixo;

calendário e/ou cronograma de 

coleta e destinação final; e

prática do correto descarte do lixo. 

Art. 4º Para o cumprimento do 

disposto nesta Lei, será elaborado 

um calendário e/ou cronograma 

zona rural e na zona urbana, que fica 

fazendo parte integrante desta Lei.

§ 1º Serão fixados datas e locais para 

que as pessoas físicas e jurídicas 

para descarte e será fixado um 

lixo.

§ 2º Deverá ser dada ciência à 

calendário e/ou cronograma, 

poderá ser feito por várias formas de 

comunicação.

§ 3º As pessoas físicas e jurídicas são 

locais indicados para tal finalidade, 

ficando vedada a colocação deste 

estradas, beiras de rodovias, junto a 

contêineres e lixeiras destinadas a 

lixo não eletrônico e tecnológico.

§ 4º O recolhimento do lixo será 

máximo de 4 (quatro) meses.

§ 5º No local e dia indicados no 

calendário e/ou cronograma para o 

físicas e jurídicas levarão o mesmo 

para descarte.

§ 6º Quando alguém não puder fazer 

residência ou imóvel, poderá levar o 

constante no calendário e/ou 

cronograma.

Art. 5º Após recolhido o lixo, ele terá 

a destinação final, em local 

material descartado mediante prévio 

cadastramento junto à 

administração municipal.

Art. 6º Fica autorizada a realização 

para o cumprimento desta Lei.

Art. 7º Aos infratores desta Lei serão 

na legislação vigente.

Art. 8º Fica o Poder Executivo 

no que couber.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 26 de agosto de 2019

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO 

ATENDIMENO AO PÚBLICO 

PROVIDÊNCIAS. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica autorizada a prefeitura 

serviços e espaços destinados à 

cegas ou com deficiência visual.

Art. 2º - Ficam denominados Espaço 

previstos no artigo 1º desta Lei.

Art. 3º - Os espaços deverão contar 

sinalização em braile, ou, catálogo 

equipamentos de informática 

atendimento a cegos e deficientes 

de Paraíba do Sul.

Art. 4º - O Executivo regulamentará 

o disposto nesta lei, no prazo de 90 

(noventa) dias, contados da data de 

sua publicação.

Art. 5º - As despesas decorrentes da 

conta das dotações orçamentárias 

necessário.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor após 

a data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 15 de agosto de 2019

4º distrito do município de Paraíba 

do Sul.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

ART. 1º Denomina no Bairro Glória 

em Werneck, 4º distrito de Paraíba 

Silva, terreno medindo 12.20 metros , 

Aparecida, com 10 metros de frente 

Bela.

ART. 2º - As despesas decorrentes 

orçamentárias da Secretaria 

Municipal de Obras.

ART. 3º - Esta lei entra em vigor na 

data de sua publicação..

Paraíba do Sul, 01 de junho de 2019

Dispõe sobre a cassação de alvará 

flagrados comercializando, 

Paraíba do Sul e dá outras 

providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º Esta Lei garante a cassação do 

Alvará de Funcionamento dos 

tipo de ilícito.

Art. 2º Constatado pela fiscalização 

do art. 1º desta Lei, desde que 

relatório circunstanciado, poderá ser 

realizado o cancelamento do Alvará 

interesses da administração fiscal, 

defesa.

Parágrafo único - A constatação 

prevista no caput poderá também 

ser auferida por meio de matérias 

sendo que neste caso a fiscalização 

municipal deverá solicitar aos 

boletim de ocorrência para as 

tomadas das providências impostas 

por esta Lei.

Art. 3º O Município deverá abrir um 

notificar o infrator, que deverá 

administrativa.

Parágrafo único Após a tramitação 

de julgado pelo fisco municipal de 

prevista nesta Lei, não caberá à 

como crédito pelo estabelecimento 

destinatário.

Art. 4º Durante o tempo em que o 

proprietário fizer sua defesa e não 

estabelecimento permanecerá 

fechado, e, caso não ocorra à 

Fazenda dará início à revogação do 

alvará de licença e funcionamento.

Art. 5º Demais atos necessários 

publicação desta Lei.

Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário

Paraíba do Sul, 17 de junho de 2019
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DE LIXEIRAS NOS 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituída a 

Sul/RJ, devidamente protegidas de 

no imóvel.

§ 1º As lixeiras deverão ser colocadas 

no interior do lote, em local de fácil 

acesso à coleta, sendo que o fundo 

do abrigo deverá ter altura mínima 

de 50 cm e máxima de 1,20m.

I - As Lixeiras construídas dentro da 

público para coleta.

II - Somente o Poder Público poderá 

coleta de pequenos dejetos, 

faixa de serviço e possuírem tampas. 

§ 1º Os comerciantes poderão de 

formalizar através de requerimento à 

administração municipal, a fim de 

que sejam devidamente 

identificadas; 

§ 2º Os estabelecimentos comerciais 

separado do lixo reciclável, em 

embalagens próprias para a coleta; 

Art. 2º - Todos os estabelecimentos 

referidos no art. 1º deverão 

adequar-se ao disposto nesta lei, no 

prazo de 180 dias contados da data 

da publicação desta lei.

Art. 3º - A municipalidade, por meio 

da Secretaria competente, divulgará 

o padrão de lixeira a ser seguido.

Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 30 de maio de 2019

Paraíba do Sul, e dá outras 

providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído no município 

anualmente durante o mês de maio, 

do dia 1º ao dia 31.

Parágrafo Único: O símbolo da ação 

aludida no caput deste artigo será 

“um laço” na cor amarela.

Art. 2º - No mês “Maio Amarelo” fica 

a iniciativa privada, com objetivo de 

conscientização no trânsito, além de 

à participação da população num 

trânsito seguro e saudável.

Art. 3º - O mês de maio a ser 

interar o calendário oficial de Datas e 

Eventos do município.

Art. 4º - As despesas decorrentes da 

conta das dotações orçamentárias 

necessário.

Art. 5º - O Poder Executivo 

regulamentará a presente Lei, no que 

couber, no prazo máximo de 30 ( 

trinta) dias, contado da data de sua 

publicação.

Paraíba do Sul, 20 de maio de 2019

Município de Paraíba do Sul e dá 

outras providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído, no Município 

Vascular Cerebral - AVC, com a 

finalidade de desenvolver ações de 

prevenção à doença.

Art. 2º - São objetivos do Programa 

AVCs; 

sobre os diferentes tipos da doença; 

III – promover orientação técnica 

para pessoas suscetíveis de risco.    

Art. 3º - As ações pertinentes ao 

diferentes níveis de atenção à saúde.    

Art. 4º - O Poder Executivo 

promoverá ações integradas entre 

entidades afins para consecução do 

celebrar convênios ou termos de 

privadas.

Art. 5º - As despesas decorrentes 

dotações orçamentárias próprias, 

suplementadas se necessário, com 

eficácia de execução a partir do 

publicação desta Lei.    

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.  

Paraíba do Sul, 20 de maio de 2019.--

de Paraíba do Sul-RJ e dá outras 

providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1° - Fica instituído no Município o 

Alzheimer, objetivando:

I — garantir atendimento médico e 

clínico, acompanhamento geriátrico, 

psiquiátrico e neurológico 

especializado e periódico junto as 

Unidades Básicas de Saúde e na rede 

Único de Saúde aos portadores da 

dos mesmos;

excepcionais e indispensáveis, 

através da rede municipal de saúde, 

cuidadores dos mesmos;

segurança dos portadores;

poderá ser feito por meio de 

para melhor compreendê-la;

promover política de auxílio às 

da doença, para identificar as 

médicos periódicos e específicos e 

tratamento fisioterápico, de terapia 

dietético e outros que venham 

beneficiar o paciente e 

dificuldades de ambos.

Art. 2° - O Poder Executivo junto ao 

órgão gestor de saúde poderá 

realizar convênios e parcerias com 

familiares e cuidadores dosmesmos.

Art. 3° - Deverá ser implantado um 

do Sul-RJ, para diagnosticar os 

casos já existentes e futuros, para o 

estatístico da mesma.

Art. 4° - Ficará a cargo do órgão 

estabelecido em artigo anterior.

Art. 5° - As despesas decorrentes da 

necessário e obedecidas as 

exigências da Lei Federal de 

Responsabilidade Fiscal.

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 20 de maio de 2019

DISPÕE SOBRE A QUEIMA, 

MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica proibido no município 

e soltura de fogo de artifícios, rojões, 

artefatos pirotécnicos e explosivos 

contenham estampido nas áreas 

janelas , terraços, terrenos, veículos 

ou quaisquer locais direcionados às 

vias públicas.

Parágrafo Único – A proibição se 

abrigarem de quaisquer espécies, 

eventos esportivos e afins. Shows 

pirotécnicos dependerão de 

autorização prévia do Corpo de 

excetuando locais de mata e áreas 

de preservação histórica.

Art. 2º - Para fins do disposto no Art. 

1º consideram-se:

como ruas, praças, áreas de lazer e 

a circulação pertencentes à esfera 

centros culturais, etc;

urbana;

a participação de animais;

onde há tipicamene abundância de 

vegetação e áreas não 

pavimentadas;

sendo hídricos, de fauna ou flora, a 

fim de facilitar o fluxo gênico, da 

assegurando o bem-estar das 

populações humanas;

heterotrófico, invertebrado ou 

vertebrado.

Art. 3º - A utilização, queima e 

soltura de fogos de artifício, rojões, 

artefatos pirotécnicos e explosivos 

contenham estampido sujeitará os 

responsáveis à punição progressiva 

com pagamento de multa à pessoa 

física e jurídica sem prejuízo de 

legislação estadual e federal, além de 

multa em caso de reincidência.

Art. 4º - Os valores das multas e 

locais permitidos para shows 

pirotécnicos serão regulamentados 

30 (trinta) duas a partir da 

publicação desta Lei.

Art. 5º - O Corpo de Bombeiros 

Militar fica encarregado da liberação 

soltura de fogos pirotécnicos, para a 

deverá constar data, hora, local e o 

responsável pela atividade 

previamente designado.

Parágrafo Único: No caso de eventos 

e da Prefeitura Municipal, além das 

aplicar-se-á:

I – Multa ao infrator responsável pelo 

evento;

II – Interdição da atividade;

cassação do alvará de autorização 

de licença em caso de reincidência.

Art. 6º - A fiscalização e autuação 

ficarão a cargo do serviço de 

fiscalização da Secretaria Municipal 

pela segurança pública do município.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação. 

Paraíba do Sul, 25 de abril de 2019

PROÍBEM HOMENS QUE TENHAM 

MARIA DA PENHA DE EXERCEREM 

PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º -.Fica o Poder Executivo e 

Penha.

Art. 2º - A proibição também se 

contexto, até empresas públicas, 

Art. 3º - Esta restrição ficará valendo 

até o cumprimento comprovado da 

pena.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor após 

a data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 15 de abril de 2019

.  

INSTITUI O MÊS DE JUNHO COMO O 

TRATAMENTO DA ENDOMETRIOSE.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica o mês de Junho 

considerado o Mês da 

realizado anualmente.

Art. 2º - O Mês do Tratamento e 

terá caráter de evento, objetivando 

comunidade para juntos 

cirúrgico.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 08 de abril de 2019

DE VIOLÊNCIA SEXUAL NO 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - A Secretaria Municipal de 

Saúde deverá oferecer às vítimas de 

violência sexual, atendimento 

da ocorrência, tanto no aspecto 

respectiva vítima.

Parágrafo único: Considera-se 

violência sexual, para os efeitos 

por meio de violência, grave ameaça 

ou coerção, ficando equiparada a 

situação de emergência médica, 

imediata e serviços especializados.

Art. 2º - O atendimento, serviço 

clínico imediato, deverá funcionar 

diariamente 24 horas, inclusive nos 

finais de semana, tornando-se 

nas demais áreas afetadas;

II – Amparo psicológico imediato;

III – Registro imediato da ocorrência 

possam ser úteis a identificação do 

sendo a vítima menor de 18 (dezoito) 

anos ou pessoa vulnerável, esta 

comunicação será unilateral, porém 

dependerá de prévia manifestação 

da vítima;

transmissíveis;

técnicas especializadas, através de 

teste de DNA, par a identificação do 

agressor;

Parágrafo único: Em todas as etapas 

assistência, a vítima sexual, de que 

trata esta Lei, deve-se ser mantido o 

pessoa que sofreu a violência.

Art. 3º - O atendimento de que se 

primário e a recuperação física , a 

vítima deverá ter acesso a um 

amparo médico, psicológico e social.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 08 de abril de 2019

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Esta Lei visa proporcionar à 

voltadas à saúde e ao bem estar dos 

paisagístico, à fruição de museus e 

recreativos.

Art. 2º - O Poder Público definirá, em 

passeios e demias especificidades 

necessárias À formação de uma 

turísticas para idosos.

Art. 3º - O Poder Executivo poderá 

firmar convênios, parcerias e 

seguintes objetivos:

deficientes ou com mobilidade 

reduzida;

ingressos;

acompanhamento dos passeios.

Art. 4º - As despesas decorrentes da 

conta de verbas orçamentárias 

necessário.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário. 

Paraíba do Sul, 04 de abril de 2019

passageiros com deficiência ou 

pontos e das paradas oficiais.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Os usuários que apresentam 

deficiência ou mobilidade reduzida 

respeitado o itinerário original da 

linha e a legislação de trânsito.

Art. 2º - Considerando a 

transporte coletivo deverá observar 

garantida a segurança do usuário.

Art. 3º - O descumprimento ao 

previsto no artigo 1º desta Lei, sujeita 

a empresa concessionário à 

I – advertência na primeira 

ocorrência; 

II – multa de 500 Unidades Fiscais do 

Município; 

Parágrafo único. Aplica-se em dobro 

a multa no caso de reincidência no 

período de doze (12) meses da 

infração anterior. 

Art. 4º - A municipalidade será 

responsável pela fiscalização e 

Lei e pela aplicação das penalidades. 

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de março de 2019

122/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

OMG4 PAPEL LTDA-ME

PARTICIPANTE

0BJETO

VALOR R$ 48.967,04

VIGÊNCIA 01/11/2019 A 31/10/2020

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

123/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0BJETO

VALOR R$ 7.110,00

VIGÊNCIA 01/11/2019 A 31/10/2020

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

Composição do Quadro Geral de Registro de Preços para eventuais aquisições de material de

papelaria, para atender à Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantidades

estabelecidas neste edital e no Termo de Referência (Anexo I).

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

Composição do Quadro Geral de Registro de Preços para eventuais aquisições de material de

papelaria, para atender à Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantidades

estabelecidas neste edital e no Termo de Referência (Anexo I).

quarenta e oito mil, novecentos e sessenta e sete reais e quatro centavos

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR REZEILE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
PARTICIPANTE

sete milcento e dez reais

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO



passageiros com deficiência ou 

pontos e das paradas oficiais.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Os usuários que apresentam 

deficiência ou mobilidade reduzida 

respeitado o itinerário original da 

linha e a legislação de trânsito.

Art. 2º - Considerando a 

transporte coletivo deverá observar 

garantida a segurança do usuário.

Art. 3º - O descumprimento ao 

previsto no artigo 1º desta Lei, sujeita 

a empresa concessionário à 

I – advertência na primeira 

ocorrência; 

II – multa de 500 Unidades Fiscais do 

Município; 

Parágrafo único. Aplica-se em dobro 

a multa no caso de reincidência no 

período de doze (12) meses da 

infração anterior. 

Art. 4º - A municipalidade será 

responsável pela fiscalização e 

Lei e pela aplicação das penalidades. 

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de março de 2019

Maria”.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído o Dia 

comemorado no dia 30 de 

Novembro, em homenagem à Maria 

de Assis Capella. 

Art. 2º - A Secretaria Municipal de 

Educação será responsável por 

Infantil - Dia da Tia Maria” no 

calendário anual de atividades de 

todas as Escolas da Rede Municipal.  

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de outubro de 

2019

“Consciência Negra” e dá outras 

providências. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído no Município 

de Paraíba do Sul-RJ a “SEMANA 

NEGRA.”

Art. 2º - A “SEMANA MUNICIPAL DA 

CONSCIÊNCIA NEGRA” será 

comemorada de 13 a 20 de 

novembro de cada ano. 

Art. 3º - A Câmara Municipal de 

Paraíba do Sul-RJ realizará Sessão 

Solene em suas dependências, em 

referida semana.

I – Na Sessão Solene será feita a 

entrega de Medalha às 

jovens e idosos, bem como às 

Município. 

II -  O nome da medalha será: 

da Igreja Católica em Paraíba do Sul 

nos últimos 40 anos do século XIX, e 

fugiam das fazendas da região.

III- Na frente da medalha terá a 

e a união de quatro (4) mãos 

segurando umas às outras, conforme 

imagem anexa, além do nome da 

medalha. No verso terá os dizeres: 

Sul”. O cordão será verde e dourado. 

IV- Será emitido certificado de

CÔNEGO SALLES”.  

 Art. 4º - Será indicado 01 (uma) 

Vereador, anualmente.

Art. 5º -  Passará a constar no 

Calendário oficial de datas e eventos 

do Município de Paraíba do Sul/RJ a 

NEGRA” instituída por esta Lei.

Art. 6º - As despesas decorrentes 

dotações orçamentárias 

Sul-RJ.

Art. 7º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 07 de outubro de 

2019

Paraíba do Sul – RJ, para efeito de 

tombamento. 

Art. 1º - Fica determinado o 

tombamento da área denominada 

Paraíba do Sul- RJ.

Art. 2º -. Caberá a Secretaria de Meio 

ambiental da área mencionada no 

caput desta Lei.

Art. 3º - Entende-se por gestão 

referidas áreas, para seu 

funcionamento eficaz, visitação 

população.

Art. 4º - São objetivos deste 

para a promoção do lazer e área 

natural;

patrimônio paisagístico da área;

naturais tombados.

Art. 5º - Quaisquer intervenções, 

modificações ou ampliações, quer 

de caráter público ou privado, 

dependerá de autorização e/ou 

responsáveis pela tutela e gestão do 

licenciadores.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

2019

INSTITUTO HISTÓRIAS AO VENTO. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica considerada Entidade 

inscrito no CNPJ 

30.537.307/0001-97, com sede na 

Rua Ipê Roxo, 409, Bairro Jatobá, 

n°3.500/2018.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na 

revogando-se as disposições em 

contrário.

2019

60 (SESSENTA) ANOS, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - Fica concedido tratamento 

prioritário aos procedimentos 

Paraíba do Sul em que figurem como 

idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos.

Parágrafo Único – O tratamento 

prioritário a que diz respeito o caput 

deste artigo refere-se à prática de 

todos e quaisquer atos ou diligências 

despacho na imprensa oficial, 

administrativos.

Art. 2º - O interessado na obtenção 

desse benefício, juntando prova de 

sua idade, deve requerê-lo junto à 

Secretaria de Receita e Rendas ou à 

procedimento, que determinará as 

providências a serem cumpridas.

Art. 3º - Concedida a prioridade, esta 

não se extinguirá com a morte do 

beneficiário, alcançando-se em favor 

do cônjuge supérstite ou 

companheiro em união estável, 

desde que também tenha idade igual 

ou maior que 60 (sessenta) anos.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 02 de setembro de 

2019

do Município de Paraíba do Sul. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1° Fica o Poder Executivo 

do Município de Paraíba do Sul.

Parágrafo único. O programa, 

oriundo da zona rural e urbana.

Art. 2º Para efeitos desta Lei, fica 

I – lixo eletrônico e tecnológico: é 

a) eletroeletrônicos : computadores, 

celulares, tablets e assemelhados;

b) eletrodomésticos: torradeiras, 

televisões, micro-ondas e 

assemelhados; 

II – ambiente adequado: é gestão 

até a sua destinação final segura; e

III – adequado descarte: é todo lixo 

Executivo.

Art. 3º São objetivos do Programa de 

I – conscientização sobre os riscos à 

saúde e ao meio-ambiente, quando o 

lixo não é descartado corretamente;

descarte do lixo;

calendário e/ou cronograma de 

coleta e destinação final; e

prática do correto descarte do lixo. 

Art. 4º Para o cumprimento do 

disposto nesta Lei, será elaborado 

um calendário e/ou cronograma 

zona rural e na zona urbana, que fica 

fazendo parte integrante desta Lei.

§ 1º Serão fixados datas e locais para 

que as pessoas físicas e jurídicas 

para descarte e será fixado um 

lixo.

§ 2º Deverá ser dada ciência à 

calendário e/ou cronograma, 

poderá ser feito por várias formas de 

comunicação.

§ 3º As pessoas físicas e jurídicas são 

locais indicados para tal finalidade, 

ficando vedada a colocação deste 

estradas, beiras de rodovias, junto a 

contêineres e lixeiras destinadas a 

lixo não eletrônico e tecnológico.

§ 4º O recolhimento do lixo será 

máximo de 4 (quatro) meses.

§ 5º No local e dia indicados no 

calendário e/ou cronograma para o 

físicas e jurídicas levarão o mesmo 

para descarte.

§ 6º Quando alguém não puder fazer 

residência ou imóvel, poderá levar o 

constante no calendário e/ou 

cronograma.

Art. 5º Após recolhido o lixo, ele terá 

a destinação final, em local 

material descartado mediante prévio 

cadastramento junto à 

administração municipal.

Art. 6º Fica autorizada a realização 

para o cumprimento desta Lei.

Art. 7º Aos infratores desta Lei serão 

na legislação vigente.

Art. 8º Fica o Poder Executivo 

no que couber.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 26 de agosto de 2019

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO 

ATENDIMENO AO PÚBLICO 

PROVIDÊNCIAS. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica autorizada a prefeitura 

serviços e espaços destinados à 

cegas ou com deficiência visual.

Art. 2º - Ficam denominados Espaço 

previstos no artigo 1º desta Lei.

Art. 3º - Os espaços deverão contar 

sinalização em braile, ou, catálogo 

equipamentos de informática 

atendimento a cegos e deficientes 

de Paraíba do Sul.

Art. 4º - O Executivo regulamentará 

o disposto nesta lei, no prazo de 90 

(noventa) dias, contados da data de 

sua publicação.

Art. 5º - As despesas decorrentes da 

conta das dotações orçamentárias 

necessário.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor após 

a data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 15 de agosto de 2019

4º distrito do município de Paraíba 

do Sul.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

ART. 1º Denomina no Bairro Glória 

em Werneck, 4º distrito de Paraíba 

Silva, terreno medindo 12.20 metros , 

Aparecida, com 10 metros de frente 

Bela.

ART. 2º - As despesas decorrentes 

orçamentárias da Secretaria 

Municipal de Obras.

ART. 3º - Esta lei entra em vigor na 

data de sua publicação..

Paraíba do Sul, 01 de junho de 2019

Dispõe sobre a cassação de alvará 

flagrados comercializando, 

Paraíba do Sul e dá outras 

providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º Esta Lei garante a cassação do 

Alvará de Funcionamento dos 

tipo de ilícito.

Art. 2º Constatado pela fiscalização 

do art. 1º desta Lei, desde que 

relatório circunstanciado, poderá ser 

realizado o cancelamento do Alvará 

interesses da administração fiscal, 

defesa.

Parágrafo único - A constatação 

prevista no caput poderá também 

ser auferida por meio de matérias 

sendo que neste caso a fiscalização 

municipal deverá solicitar aos 

boletim de ocorrência para as 

tomadas das providências impostas 

por esta Lei.

Art. 3º O Município deverá abrir um 

notificar o infrator, que deverá 

administrativa.

Parágrafo único Após a tramitação 

de julgado pelo fisco municipal de 

prevista nesta Lei, não caberá à 

como crédito pelo estabelecimento 

destinatário.

Art. 4º Durante o tempo em que o 

proprietário fizer sua defesa e não 

estabelecimento permanecerá 

fechado, e, caso não ocorra à 

Fazenda dará início à revogação do 

alvará de licença e funcionamento.

Art. 5º Demais atos necessários 

publicação desta Lei.

Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário

Paraíba do Sul, 17 de junho de 2019
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DE LIXEIRAS NOS 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituída a 

Sul/RJ, devidamente protegidas de 

no imóvel.

§ 1º As lixeiras deverão ser colocadas 

no interior do lote, em local de fácil 

acesso à coleta, sendo que o fundo 

do abrigo deverá ter altura mínima 

de 50 cm e máxima de 1,20m.

I - As Lixeiras construídas dentro da 

público para coleta.

II - Somente o Poder Público poderá 

coleta de pequenos dejetos, 

faixa de serviço e possuírem tampas. 

§ 1º Os comerciantes poderão de 

formalizar através de requerimento à 

administração municipal, a fim de 

que sejam devidamente 

identificadas; 

§ 2º Os estabelecimentos comerciais 

separado do lixo reciclável, em 

embalagens próprias para a coleta; 

Art. 2º - Todos os estabelecimentos 

referidos no art. 1º deverão 

adequar-se ao disposto nesta lei, no 

prazo de 180 dias contados da data 

da publicação desta lei.

Art. 3º - A municipalidade, por meio 

da Secretaria competente, divulgará 

o padrão de lixeira a ser seguido.

Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 30 de maio de 2019

Paraíba do Sul, e dá outras 

providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído no município 

anualmente durante o mês de maio, 

do dia 1º ao dia 31.

Parágrafo Único: O símbolo da ação 

aludida no caput deste artigo será 

“um laço” na cor amarela.

Art. 2º - No mês “Maio Amarelo” fica 

a iniciativa privada, com objetivo de 

conscientização no trânsito, além de 

à participação da população num 

trânsito seguro e saudável.

Art. 3º - O mês de maio a ser 

interar o calendário oficial de Datas e 

Eventos do município.

Art. 4º - As despesas decorrentes da 

conta das dotações orçamentárias 

necessário.

Art. 5º - O Poder Executivo 

regulamentará a presente Lei, no que 

couber, no prazo máximo de 30 ( 

trinta) dias, contado da data de sua 

publicação.

Paraíba do Sul, 20 de maio de 2019

Município de Paraíba do Sul e dá 

outras providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído, no Município 

Vascular Cerebral - AVC, com a 

finalidade de desenvolver ações de 

prevenção à doença.

Art. 2º - São objetivos do Programa 

AVCs; 

sobre os diferentes tipos da doença; 

III – promover orientação técnica 

para pessoas suscetíveis de risco.    

Art. 3º - As ações pertinentes ao 

diferentes níveis de atenção à saúde.    

Art. 4º - O Poder Executivo 

promoverá ações integradas entre 

entidades afins para consecução do 

celebrar convênios ou termos de 

privadas.

Art. 5º - As despesas decorrentes 

dotações orçamentárias próprias, 

suplementadas se necessário, com 

eficácia de execução a partir do 

publicação desta Lei.    

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.  

Paraíba do Sul, 20 de maio de 2019.--

de Paraíba do Sul-RJ e dá outras 

providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1° - Fica instituído no Município o 

Alzheimer, objetivando:

I — garantir atendimento médico e 

clínico, acompanhamento geriátrico, 

psiquiátrico e neurológico 

especializado e periódico junto as 

Unidades Básicas de Saúde e na rede 

Único de Saúde aos portadores da 

dos mesmos;

excepcionais e indispensáveis, 

através da rede municipal de saúde, 

cuidadores dos mesmos;

segurança dos portadores;

poderá ser feito por meio de 

para melhor compreendê-la;

promover política de auxílio às 

da doença, para identificar as 

médicos periódicos e específicos e 

tratamento fisioterápico, de terapia 

dietético e outros que venham 

beneficiar o paciente e 

dificuldades de ambos.

Art. 2° - O Poder Executivo junto ao 

órgão gestor de saúde poderá 

realizar convênios e parcerias com 

familiares e cuidadores dosmesmos.

Art. 3° - Deverá ser implantado um 

do Sul-RJ, para diagnosticar os 

casos já existentes e futuros, para o 

estatístico da mesma.

Art. 4° - Ficará a cargo do órgão 

estabelecido em artigo anterior.

Art. 5° - As despesas decorrentes da 

necessário e obedecidas as 

exigências da Lei Federal de 

Responsabilidade Fiscal.

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 20 de maio de 2019

DISPÕE SOBRE A QUEIMA, 

MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica proibido no município 

e soltura de fogo de artifícios, rojões, 

artefatos pirotécnicos e explosivos 

contenham estampido nas áreas 

janelas , terraços, terrenos, veículos 

ou quaisquer locais direcionados às 

vias públicas.

Parágrafo Único – A proibição se 

abrigarem de quaisquer espécies, 

eventos esportivos e afins. Shows 

pirotécnicos dependerão de 

autorização prévia do Corpo de 

excetuando locais de mata e áreas 

de preservação histórica.

Art. 2º - Para fins do disposto no Art. 

1º consideram-se:

como ruas, praças, áreas de lazer e 

a circulação pertencentes à esfera 

centros culturais, etc;

urbana;

a participação de animais;

onde há tipicamene abundância de 

vegetação e áreas não 

pavimentadas;

sendo hídricos, de fauna ou flora, a 

fim de facilitar o fluxo gênico, da 

assegurando o bem-estar das 

populações humanas;

heterotrófico, invertebrado ou 

vertebrado.

Art. 3º - A utilização, queima e 

soltura de fogos de artifício, rojões, 

artefatos pirotécnicos e explosivos 

contenham estampido sujeitará os 

responsáveis à punição progressiva 

com pagamento de multa à pessoa 

física e jurídica sem prejuízo de 

legislação estadual e federal, além de 

multa em caso de reincidência.

Art. 4º - Os valores das multas e 

locais permitidos para shows 

pirotécnicos serão regulamentados 

30 (trinta) duas a partir da 

publicação desta Lei.

Art. 5º - O Corpo de Bombeiros 

Militar fica encarregado da liberação 

soltura de fogos pirotécnicos, para a 

deverá constar data, hora, local e o 

responsável pela atividade 

previamente designado.

Parágrafo Único: No caso de eventos 

e da Prefeitura Municipal, além das 

aplicar-se-á:

I – Multa ao infrator responsável pelo 

evento;

II – Interdição da atividade;

cassação do alvará de autorização 

de licença em caso de reincidência.

Art. 6º - A fiscalização e autuação 

ficarão a cargo do serviço de 

fiscalização da Secretaria Municipal 

pela segurança pública do município.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação. 

Paraíba do Sul, 25 de abril de 2019

PROÍBEM HOMENS QUE TENHAM 

MARIA DA PENHA DE EXERCEREM 

PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º -.Fica o Poder Executivo e 

Penha.

Art. 2º - A proibição também se 

contexto, até empresas públicas, 

Art. 3º - Esta restrição ficará valendo 

até o cumprimento comprovado da 

pena.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor após 

a data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 15 de abril de 2019

.  

INSTITUI O MÊS DE JUNHO COMO O 

TRATAMENTO DA ENDOMETRIOSE.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica o mês de Junho 

considerado o Mês da 

realizado anualmente.

Art. 2º - O Mês do Tratamento e 

terá caráter de evento, objetivando 

comunidade para juntos 

cirúrgico.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 08 de abril de 2019

DE VIOLÊNCIA SEXUAL NO 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - A Secretaria Municipal de 

Saúde deverá oferecer às vítimas de 

violência sexual, atendimento 

da ocorrência, tanto no aspecto 

respectiva vítima.

Parágrafo único: Considera-se 

violência sexual, para os efeitos 

por meio de violência, grave ameaça 

ou coerção, ficando equiparada a 

situação de emergência médica, 

imediata e serviços especializados.

Art. 2º - O atendimento, serviço 

clínico imediato, deverá funcionar 

diariamente 24 horas, inclusive nos 

finais de semana, tornando-se 

nas demais áreas afetadas;

II – Amparo psicológico imediato;

III – Registro imediato da ocorrência 

possam ser úteis a identificação do 

sendo a vítima menor de 18 (dezoito) 

anos ou pessoa vulnerável, esta 

comunicação será unilateral, porém 

dependerá de prévia manifestação 

da vítima;

transmissíveis;

técnicas especializadas, através de 

teste de DNA, par a identificação do 

agressor;

Parágrafo único: Em todas as etapas 

assistência, a vítima sexual, de que 

trata esta Lei, deve-se ser mantido o 

pessoa que sofreu a violência.

Art. 3º - O atendimento de que se 

primário e a recuperação física , a 

vítima deverá ter acesso a um 

amparo médico, psicológico e social.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 08 de abril de 2019

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Esta Lei visa proporcionar à 

voltadas à saúde e ao bem estar dos 

paisagístico, à fruição de museus e 

recreativos.

Art. 2º - O Poder Público definirá, em 

passeios e demias especificidades 

necessárias À formação de uma 

turísticas para idosos.

Art. 3º - O Poder Executivo poderá 

firmar convênios, parcerias e 

seguintes objetivos:

deficientes ou com mobilidade 

reduzida;

ingressos;

acompanhamento dos passeios.

Art. 4º - As despesas decorrentes da 

conta de verbas orçamentárias 

necessário.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário. 

Paraíba do Sul, 04 de abril de 2019

passageiros com deficiência ou 

pontos e das paradas oficiais.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Os usuários que apresentam 

deficiência ou mobilidade reduzida 

respeitado o itinerário original da 

linha e a legislação de trânsito.

Art. 2º - Considerando a 

transporte coletivo deverá observar 

garantida a segurança do usuário.

Art. 3º - O descumprimento ao 

previsto no artigo 1º desta Lei, sujeita 

a empresa concessionário à 

I – advertência na primeira 

ocorrência; 

II – multa de 500 Unidades Fiscais do 

Município; 

Parágrafo único. Aplica-se em dobro 

a multa no caso de reincidência no 

período de doze (12) meses da 

infração anterior. 

Art. 4º - A municipalidade será 

responsável pela fiscalização e 

Lei e pela aplicação das penalidades. 

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de março de 2019

124/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0BJETO

VALOR R$ 26.400,06

VIGÊNCIA 01/11/2019 A 31/10/2020

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

125/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

SILVEIRA MP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0BJETO

VALOR R$ 42.757,00

VIGÊNCIA 01/11/2019 A 31/10/2020

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

Composição do Quadro Geral de Registro de Preços para eventuais aquisições de material de

papelaria, para atender à Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantidades

estabelecidas neste edital e no Termo de Referência (Anexo I).

vinte e seis mil, quatrocentos reais e seis centavos

JB MAGALHÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME

AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

Composição do Quadro Geral de Registro de Preços para eventuais aquisições de material de

papelaria, para atender à Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantidades

estabelecidas neste edital e no Termo de Referência (Anexo I).

quarenta e dois mil setecentos e cinquenta e sete reais

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO



passageiros com deficiência ou 

pontos e das paradas oficiais.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Os usuários que apresentam 

deficiência ou mobilidade reduzida 

respeitado o itinerário original da 

linha e a legislação de trânsito.

Art. 2º - Considerando a 

transporte coletivo deverá observar 

garantida a segurança do usuário.

Art. 3º - O descumprimento ao 

previsto no artigo 1º desta Lei, sujeita 

a empresa concessionário à 

I – advertência na primeira 

ocorrência; 

II – multa de 500 Unidades Fiscais do 

Município; 

Parágrafo único. Aplica-se em dobro 

a multa no caso de reincidência no 

período de doze (12) meses da 

infração anterior. 

Art. 4º - A municipalidade será 

responsável pela fiscalização e 

Lei e pela aplicação das penalidades. 

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de março de 2019

Maria”.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído o Dia 

comemorado no dia 30 de 

Novembro, em homenagem à Maria 

de Assis Capella. 

Art. 2º - A Secretaria Municipal de 

Educação será responsável por 

Infantil - Dia da Tia Maria” no 

calendário anual de atividades de 

todas as Escolas da Rede Municipal.  

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de outubro de 

2019

“Consciência Negra” e dá outras 

providências. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído no Município 

de Paraíba do Sul-RJ a “SEMANA 

NEGRA.”

Art. 2º - A “SEMANA MUNICIPAL DA 

CONSCIÊNCIA NEGRA” será 

comemorada de 13 a 20 de 

novembro de cada ano. 

Art. 3º - A Câmara Municipal de 

Paraíba do Sul-RJ realizará Sessão 

Solene em suas dependências, em 

referida semana.

I – Na Sessão Solene será feita a 

entrega de Medalha às 

jovens e idosos, bem como às 

Município. 

II -  O nome da medalha será: 

da Igreja Católica em Paraíba do Sul 

nos últimos 40 anos do século XIX, e 

fugiam das fazendas da região.

III- Na frente da medalha terá a 

e a união de quatro (4) mãos 

segurando umas às outras, conforme 

imagem anexa, além do nome da 

medalha. No verso terá os dizeres: 

Sul”. O cordão será verde e dourado. 

IV- Será emitido certificado de

CÔNEGO SALLES”.  

 Art. 4º - Será indicado 01 (uma) 

Vereador, anualmente.

Art. 5º -  Passará a constar no 

Calendário oficial de datas e eventos 

do Município de Paraíba do Sul/RJ a 

NEGRA” instituída por esta Lei.

Art. 6º - As despesas decorrentes 

dotações orçamentárias 

Sul-RJ.

Art. 7º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 07 de outubro de 

2019

Paraíba do Sul – RJ, para efeito de 

tombamento. 

Art. 1º - Fica determinado o 

tombamento da área denominada 

Paraíba do Sul- RJ.

Art. 2º -. Caberá a Secretaria de Meio 

ambiental da área mencionada no 

caput desta Lei.

Art. 3º - Entende-se por gestão 

referidas áreas, para seu 

funcionamento eficaz, visitação 

população.

Art. 4º - São objetivos deste 

para a promoção do lazer e área 

natural;

patrimônio paisagístico da área;

naturais tombados.

Art. 5º - Quaisquer intervenções, 

modificações ou ampliações, quer 

de caráter público ou privado, 

dependerá de autorização e/ou 

responsáveis pela tutela e gestão do 

licenciadores.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

2019

INSTITUTO HISTÓRIAS AO VENTO. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica considerada Entidade 

inscrito no CNPJ 

30.537.307/0001-97, com sede na 

Rua Ipê Roxo, 409, Bairro Jatobá, 

n°3.500/2018.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na 

revogando-se as disposições em 

contrário.

2019

60 (SESSENTA) ANOS, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - Fica concedido tratamento 

prioritário aos procedimentos 

Paraíba do Sul em que figurem como 

idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos.

Parágrafo Único – O tratamento 

prioritário a que diz respeito o caput 

deste artigo refere-se à prática de 

todos e quaisquer atos ou diligências 

despacho na imprensa oficial, 

administrativos.

Art. 2º - O interessado na obtenção 

desse benefício, juntando prova de 

sua idade, deve requerê-lo junto à 

Secretaria de Receita e Rendas ou à 

procedimento, que determinará as 

providências a serem cumpridas.

Art. 3º - Concedida a prioridade, esta 

não se extinguirá com a morte do 

beneficiário, alcançando-se em favor 

do cônjuge supérstite ou 

companheiro em união estável, 

desde que também tenha idade igual 

ou maior que 60 (sessenta) anos.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 02 de setembro de 

2019

do Município de Paraíba do Sul. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1° Fica o Poder Executivo 

do Município de Paraíba do Sul.

Parágrafo único. O programa, 

oriundo da zona rural e urbana.

Art. 2º Para efeitos desta Lei, fica 

I – lixo eletrônico e tecnológico: é 

a) eletroeletrônicos : computadores, 

celulares, tablets e assemelhados;

b) eletrodomésticos: torradeiras, 

televisões, micro-ondas e 

assemelhados; 

II – ambiente adequado: é gestão 

até a sua destinação final segura; e

III – adequado descarte: é todo lixo 

Executivo.

Art. 3º São objetivos do Programa de 

I – conscientização sobre os riscos à 

saúde e ao meio-ambiente, quando o 

lixo não é descartado corretamente;

descarte do lixo;

calendário e/ou cronograma de 

coleta e destinação final; e

prática do correto descarte do lixo. 

Art. 4º Para o cumprimento do 

disposto nesta Lei, será elaborado 

um calendário e/ou cronograma 

zona rural e na zona urbana, que fica 

fazendo parte integrante desta Lei.

§ 1º Serão fixados datas e locais para 

que as pessoas físicas e jurídicas 

para descarte e será fixado um 

lixo.

§ 2º Deverá ser dada ciência à 

calendário e/ou cronograma, 

poderá ser feito por várias formas de 

comunicação.

§ 3º As pessoas físicas e jurídicas são 

locais indicados para tal finalidade, 

ficando vedada a colocação deste 

estradas, beiras de rodovias, junto a 

contêineres e lixeiras destinadas a 

lixo não eletrônico e tecnológico.

§ 4º O recolhimento do lixo será 

máximo de 4 (quatro) meses.

§ 5º No local e dia indicados no 

calendário e/ou cronograma para o 

físicas e jurídicas levarão o mesmo 

para descarte.

§ 6º Quando alguém não puder fazer 

residência ou imóvel, poderá levar o 

constante no calendário e/ou 

cronograma.

Art. 5º Após recolhido o lixo, ele terá 

a destinação final, em local 

material descartado mediante prévio 

cadastramento junto à 

administração municipal.

Art. 6º Fica autorizada a realização 

para o cumprimento desta Lei.

Art. 7º Aos infratores desta Lei serão 

na legislação vigente.

Art. 8º Fica o Poder Executivo 

no que couber.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 26 de agosto de 2019

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO 

ATENDIMENO AO PÚBLICO 

PROVIDÊNCIAS. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica autorizada a prefeitura 

serviços e espaços destinados à 

cegas ou com deficiência visual.

Art. 2º - Ficam denominados Espaço 

previstos no artigo 1º desta Lei.

Art. 3º - Os espaços deverão contar 

sinalização em braile, ou, catálogo 

equipamentos de informática 

atendimento a cegos e deficientes 

de Paraíba do Sul.

Art. 4º - O Executivo regulamentará 

o disposto nesta lei, no prazo de 90 

(noventa) dias, contados da data de 

sua publicação.

Art. 5º - As despesas decorrentes da 

conta das dotações orçamentárias 

necessário.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor após 

a data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 15 de agosto de 2019

4º distrito do município de Paraíba 

do Sul.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

ART. 1º Denomina no Bairro Glória 

em Werneck, 4º distrito de Paraíba 

Silva, terreno medindo 12.20 metros , 

Aparecida, com 10 metros de frente 

Bela.

ART. 2º - As despesas decorrentes 

orçamentárias da Secretaria 

Municipal de Obras.

ART. 3º - Esta lei entra em vigor na 

data de sua publicação..

Paraíba do Sul, 01 de junho de 2019

Dispõe sobre a cassação de alvará 

flagrados comercializando, 

Paraíba do Sul e dá outras 

providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º Esta Lei garante a cassação do 

Alvará de Funcionamento dos 

tipo de ilícito.

Art. 2º Constatado pela fiscalização 

do art. 1º desta Lei, desde que 

relatório circunstanciado, poderá ser 

realizado o cancelamento do Alvará 

interesses da administração fiscal, 

defesa.

Parágrafo único - A constatação 

prevista no caput poderá também 

ser auferida por meio de matérias 

sendo que neste caso a fiscalização 

municipal deverá solicitar aos 

boletim de ocorrência para as 

tomadas das providências impostas 

por esta Lei.

Art. 3º O Município deverá abrir um 

notificar o infrator, que deverá 

administrativa.

Parágrafo único Após a tramitação 

de julgado pelo fisco municipal de 

prevista nesta Lei, não caberá à 

como crédito pelo estabelecimento 

destinatário.

Art. 4º Durante o tempo em que o 

proprietário fizer sua defesa e não 

estabelecimento permanecerá 

fechado, e, caso não ocorra à 

Fazenda dará início à revogação do 

alvará de licença e funcionamento.

Art. 5º Demais atos necessários 

publicação desta Lei.

Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário

Paraíba do Sul, 17 de junho de 2019
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DE LIXEIRAS NOS 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituída a 

Sul/RJ, devidamente protegidas de 

no imóvel.

§ 1º As lixeiras deverão ser colocadas 

no interior do lote, em local de fácil 

acesso à coleta, sendo que o fundo 

do abrigo deverá ter altura mínima 

de 50 cm e máxima de 1,20m.

I - As Lixeiras construídas dentro da 

público para coleta.

II - Somente o Poder Público poderá 

coleta de pequenos dejetos, 

faixa de serviço e possuírem tampas. 

§ 1º Os comerciantes poderão de 

formalizar através de requerimento à 

administração municipal, a fim de 

que sejam devidamente 

identificadas; 

§ 2º Os estabelecimentos comerciais 

separado do lixo reciclável, em 

embalagens próprias para a coleta; 

Art. 2º - Todos os estabelecimentos 

referidos no art. 1º deverão 

adequar-se ao disposto nesta lei, no 

prazo de 180 dias contados da data 

da publicação desta lei.

Art. 3º - A municipalidade, por meio 

da Secretaria competente, divulgará 

o padrão de lixeira a ser seguido.

Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 30 de maio de 2019

Paraíba do Sul, e dá outras 

providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído no município 

anualmente durante o mês de maio, 

do dia 1º ao dia 31.

Parágrafo Único: O símbolo da ação 

aludida no caput deste artigo será 

“um laço” na cor amarela.

Art. 2º - No mês “Maio Amarelo” fica 

a iniciativa privada, com objetivo de 

conscientização no trânsito, além de 

à participação da população num 

trânsito seguro e saudável.

Art. 3º - O mês de maio a ser 

interar o calendário oficial de Datas e 

Eventos do município.

Art. 4º - As despesas decorrentes da 

conta das dotações orçamentárias 

necessário.

Art. 5º - O Poder Executivo 

regulamentará a presente Lei, no que 

couber, no prazo máximo de 30 ( 

trinta) dias, contado da data de sua 

publicação.

Paraíba do Sul, 20 de maio de 2019

Município de Paraíba do Sul e dá 

outras providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído, no Município 

Vascular Cerebral - AVC, com a 

finalidade de desenvolver ações de 

prevenção à doença.

Art. 2º - São objetivos do Programa 

AVCs; 

sobre os diferentes tipos da doença; 

III – promover orientação técnica 

para pessoas suscetíveis de risco.    

Art. 3º - As ações pertinentes ao 

diferentes níveis de atenção à saúde.    

Art. 4º - O Poder Executivo 

promoverá ações integradas entre 

entidades afins para consecução do 

celebrar convênios ou termos de 

privadas.

Art. 5º - As despesas decorrentes 

dotações orçamentárias próprias, 

suplementadas se necessário, com 

eficácia de execução a partir do 

publicação desta Lei.    

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.  

Paraíba do Sul, 20 de maio de 2019.--

de Paraíba do Sul-RJ e dá outras 

providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1° - Fica instituído no Município o 

Alzheimer, objetivando:

I — garantir atendimento médico e 

clínico, acompanhamento geriátrico, 

psiquiátrico e neurológico 

especializado e periódico junto as 

Unidades Básicas de Saúde e na rede 

Único de Saúde aos portadores da 

dos mesmos;

excepcionais e indispensáveis, 

através da rede municipal de saúde, 

cuidadores dos mesmos;

segurança dos portadores;

poderá ser feito por meio de 

para melhor compreendê-la;

promover política de auxílio às 

da doença, para identificar as 

médicos periódicos e específicos e 

tratamento fisioterápico, de terapia 

dietético e outros que venham 

beneficiar o paciente e 

dificuldades de ambos.

Art. 2° - O Poder Executivo junto ao 

órgão gestor de saúde poderá 

realizar convênios e parcerias com 

familiares e cuidadores dosmesmos.

Art. 3° - Deverá ser implantado um 

do Sul-RJ, para diagnosticar os 

casos já existentes e futuros, para o 

estatístico da mesma.

Art. 4° - Ficará a cargo do órgão 

estabelecido em artigo anterior.

Art. 5° - As despesas decorrentes da 

necessário e obedecidas as 

exigências da Lei Federal de 

Responsabilidade Fiscal.

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 20 de maio de 2019

DISPÕE SOBRE A QUEIMA, 

MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica proibido no município 

e soltura de fogo de artifícios, rojões, 

artefatos pirotécnicos e explosivos 

contenham estampido nas áreas 

janelas , terraços, terrenos, veículos 

ou quaisquer locais direcionados às 

vias públicas.

Parágrafo Único – A proibição se 

abrigarem de quaisquer espécies, 

eventos esportivos e afins. Shows 

pirotécnicos dependerão de 

autorização prévia do Corpo de 

excetuando locais de mata e áreas 

de preservação histórica.

Art. 2º - Para fins do disposto no Art. 

1º consideram-se:

como ruas, praças, áreas de lazer e 

a circulação pertencentes à esfera 

centros culturais, etc;

urbana;

a participação de animais;

onde há tipicamene abundância de 

vegetação e áreas não 

pavimentadas;

sendo hídricos, de fauna ou flora, a 

fim de facilitar o fluxo gênico, da 

assegurando o bem-estar das 

populações humanas;

heterotrófico, invertebrado ou 

vertebrado.

Art. 3º - A utilização, queima e 

soltura de fogos de artifício, rojões, 

artefatos pirotécnicos e explosivos 

contenham estampido sujeitará os 

responsáveis à punição progressiva 

com pagamento de multa à pessoa 

física e jurídica sem prejuízo de 

legislação estadual e federal, além de 

multa em caso de reincidência.

Art. 4º - Os valores das multas e 

locais permitidos para shows 

pirotécnicos serão regulamentados 

30 (trinta) duas a partir da 

publicação desta Lei.

Art. 5º - O Corpo de Bombeiros 

Militar fica encarregado da liberação 

soltura de fogos pirotécnicos, para a 

deverá constar data, hora, local e o 

responsável pela atividade 

previamente designado.

Parágrafo Único: No caso de eventos 

e da Prefeitura Municipal, além das 

aplicar-se-á:

I – Multa ao infrator responsável pelo 

evento;

II – Interdição da atividade;

cassação do alvará de autorização 

de licença em caso de reincidência.

Art. 6º - A fiscalização e autuação 

ficarão a cargo do serviço de 

fiscalização da Secretaria Municipal 

pela segurança pública do município.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação. 

Paraíba do Sul, 25 de abril de 2019

PROÍBEM HOMENS QUE TENHAM 

MARIA DA PENHA DE EXERCEREM 

PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º -.Fica o Poder Executivo e 

Penha.

Art. 2º - A proibição também se 

contexto, até empresas públicas, 

Art. 3º - Esta restrição ficará valendo 

até o cumprimento comprovado da 

pena.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor após 

a data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 15 de abril de 2019

.  

INSTITUI O MÊS DE JUNHO COMO O 

TRATAMENTO DA ENDOMETRIOSE.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica o mês de Junho 

considerado o Mês da 

realizado anualmente.

Art. 2º - O Mês do Tratamento e 

terá caráter de evento, objetivando 

comunidade para juntos 

cirúrgico.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 08 de abril de 2019

DE VIOLÊNCIA SEXUAL NO 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - A Secretaria Municipal de 

Saúde deverá oferecer às vítimas de 

violência sexual, atendimento 

da ocorrência, tanto no aspecto 

respectiva vítima.

Parágrafo único: Considera-se 

violência sexual, para os efeitos 

por meio de violência, grave ameaça 

ou coerção, ficando equiparada a 

situação de emergência médica, 

imediata e serviços especializados.

Art. 2º - O atendimento, serviço 

clínico imediato, deverá funcionar 

diariamente 24 horas, inclusive nos 

finais de semana, tornando-se 

nas demais áreas afetadas;

II – Amparo psicológico imediato;

III – Registro imediato da ocorrência 

possam ser úteis a identificação do 

sendo a vítima menor de 18 (dezoito) 

anos ou pessoa vulnerável, esta 

comunicação será unilateral, porém 

dependerá de prévia manifestação 

da vítima;

transmissíveis;

técnicas especializadas, através de 

teste de DNA, par a identificação do 

agressor;

Parágrafo único: Em todas as etapas 

assistência, a vítima sexual, de que 

trata esta Lei, deve-se ser mantido o 

pessoa que sofreu a violência.

Art. 3º - O atendimento de que se 

primário e a recuperação física , a 

vítima deverá ter acesso a um 

amparo médico, psicológico e social.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 08 de abril de 2019

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Esta Lei visa proporcionar à 

voltadas à saúde e ao bem estar dos 

paisagístico, à fruição de museus e 

recreativos.

Art. 2º - O Poder Público definirá, em 

passeios e demias especificidades 

necessárias À formação de uma 

turísticas para idosos.

Art. 3º - O Poder Executivo poderá 

firmar convênios, parcerias e 

seguintes objetivos:

deficientes ou com mobilidade 

reduzida;

ingressos;

acompanhamento dos passeios.

Art. 4º - As despesas decorrentes da 

conta de verbas orçamentárias 

necessário.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário. 

Paraíba do Sul, 04 de abril de 2019

passageiros com deficiência ou 

pontos e das paradas oficiais.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Os usuários que apresentam 

deficiência ou mobilidade reduzida 

respeitado o itinerário original da 

linha e a legislação de trânsito.

Art. 2º - Considerando a 

transporte coletivo deverá observar 

garantida a segurança do usuário.

Art. 3º - O descumprimento ao 

previsto no artigo 1º desta Lei, sujeita 

a empresa concessionário à 

I – advertência na primeira 

ocorrência; 

II – multa de 500 Unidades Fiscais do 

Município; 

Parágrafo único. Aplica-se em dobro 

a multa no caso de reincidência no 

período de doze (12) meses da 

infração anterior. 

Art. 4º - A municipalidade será 

responsável pela fiscalização e 

Lei e pela aplicação das penalidades. 

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de março de 2019

126/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0BJETO

VALOR R$ 34.730,00

VIGÊNCIA 01/11/2019 A 31/10/2020

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

127/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E PROJETOS

0BJETO

VALOR R$ 49.820,00

VIGÊNCIA 13/11/2019 A 12/11/2020

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR SION INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA-EPP

Composição do Quadro Geral de Registro de Preços para eventuais aquisições de material de

papelaria, para atender à Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantidades

estabelecidas neste edital e no Termo de Referência (Anexo I).

trinta e quatro mil setecentos e trinta reais

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR O.C. TINTAS E FERRAGENS EIRELI-EPP

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais aquisições de materiais para manutenção e melhoria do Sistema Municipal de

Iluminação Pública, para atender à Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Projetos,

conforme especificações e quantidades estabelecidas neste edital e no Termo de Referência

(Anexo I).

quarenta e nove mil oitocentos e vinte reais



passageiros com deficiência ou 

pontos e das paradas oficiais.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Os usuários que apresentam 

deficiência ou mobilidade reduzida 

respeitado o itinerário original da 

linha e a legislação de trânsito.

Art. 2º - Considerando a 

transporte coletivo deverá observar 

garantida a segurança do usuário.

Art. 3º - O descumprimento ao 

previsto no artigo 1º desta Lei, sujeita 

a empresa concessionário à 

I – advertência na primeira 

ocorrência; 

II – multa de 500 Unidades Fiscais do 

Município; 

Parágrafo único. Aplica-se em dobro 

a multa no caso de reincidência no 

período de doze (12) meses da 

infração anterior. 

Art. 4º - A municipalidade será 

responsável pela fiscalização e 

Lei e pela aplicação das penalidades. 

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de março de 2019

Maria”.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído o Dia 

comemorado no dia 30 de 

Novembro, em homenagem à Maria 

de Assis Capella. 

Art. 2º - A Secretaria Municipal de 

Educação será responsável por 

Infantil - Dia da Tia Maria” no 

calendário anual de atividades de 

todas as Escolas da Rede Municipal.  

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de outubro de 

2019

“Consciência Negra” e dá outras 

providências. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído no Município 

de Paraíba do Sul-RJ a “SEMANA 

NEGRA.”

Art. 2º - A “SEMANA MUNICIPAL DA 

CONSCIÊNCIA NEGRA” será 

comemorada de 13 a 20 de 

novembro de cada ano. 

Art. 3º - A Câmara Municipal de 

Paraíba do Sul-RJ realizará Sessão 

Solene em suas dependências, em 

referida semana.

I – Na Sessão Solene será feita a 

entrega de Medalha às 

jovens e idosos, bem como às 

Município. 

II -  O nome da medalha será: 

da Igreja Católica em Paraíba do Sul 

nos últimos 40 anos do século XIX, e 

fugiam das fazendas da região.

III- Na frente da medalha terá a 

e a união de quatro (4) mãos 

segurando umas às outras, conforme 

imagem anexa, além do nome da 

medalha. No verso terá os dizeres: 

Sul”. O cordão será verde e dourado. 

IV- Será emitido certificado de

CÔNEGO SALLES”.  

 Art. 4º - Será indicado 01 (uma) 

Vereador, anualmente.

Art. 5º -  Passará a constar no 

Calendário oficial de datas e eventos 

do Município de Paraíba do Sul/RJ a 

NEGRA” instituída por esta Lei.

Art. 6º - As despesas decorrentes 

dotações orçamentárias 

Sul-RJ.

Art. 7º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 07 de outubro de 

2019

Paraíba do Sul – RJ, para efeito de 

tombamento. 

Art. 1º - Fica determinado o 

tombamento da área denominada 

Paraíba do Sul- RJ.

Art. 2º -. Caberá a Secretaria de Meio 

ambiental da área mencionada no 

caput desta Lei.

Art. 3º - Entende-se por gestão 

referidas áreas, para seu 

funcionamento eficaz, visitação 

população.

Art. 4º - São objetivos deste 

para a promoção do lazer e área 

natural;

patrimônio paisagístico da área;

naturais tombados.

Art. 5º - Quaisquer intervenções, 

modificações ou ampliações, quer 

de caráter público ou privado, 

dependerá de autorização e/ou 

responsáveis pela tutela e gestão do 

licenciadores.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

2019

INSTITUTO HISTÓRIAS AO VENTO. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica considerada Entidade 

inscrito no CNPJ 

30.537.307/0001-97, com sede na 

Rua Ipê Roxo, 409, Bairro Jatobá, 

n°3.500/2018.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na 

revogando-se as disposições em 

contrário.

2019

60 (SESSENTA) ANOS, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - Fica concedido tratamento 

prioritário aos procedimentos 

Paraíba do Sul em que figurem como 

idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos.

Parágrafo Único – O tratamento 

prioritário a que diz respeito o caput 

deste artigo refere-se à prática de 

todos e quaisquer atos ou diligências 

despacho na imprensa oficial, 

administrativos.

Art. 2º - O interessado na obtenção 

desse benefício, juntando prova de 

sua idade, deve requerê-lo junto à 

Secretaria de Receita e Rendas ou à 

procedimento, que determinará as 

providências a serem cumpridas.

Art. 3º - Concedida a prioridade, esta 

não se extinguirá com a morte do 

beneficiário, alcançando-se em favor 

do cônjuge supérstite ou 

companheiro em união estável, 

desde que também tenha idade igual 

ou maior que 60 (sessenta) anos.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 02 de setembro de 

2019

do Município de Paraíba do Sul. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1° Fica o Poder Executivo 

do Município de Paraíba do Sul.

Parágrafo único. O programa, 

oriundo da zona rural e urbana.

Art. 2º Para efeitos desta Lei, fica 

I – lixo eletrônico e tecnológico: é 

a) eletroeletrônicos : computadores, 

celulares, tablets e assemelhados;

b) eletrodomésticos: torradeiras, 

televisões, micro-ondas e 

assemelhados; 

II – ambiente adequado: é gestão 

até a sua destinação final segura; e

III – adequado descarte: é todo lixo 

Executivo.

Art. 3º São objetivos do Programa de 

I – conscientização sobre os riscos à 

saúde e ao meio-ambiente, quando o 

lixo não é descartado corretamente;

descarte do lixo;

calendário e/ou cronograma de 

coleta e destinação final; e

prática do correto descarte do lixo. 

Art. 4º Para o cumprimento do 

disposto nesta Lei, será elaborado 

um calendário e/ou cronograma 

zona rural e na zona urbana, que fica 

fazendo parte integrante desta Lei.

§ 1º Serão fixados datas e locais para 

que as pessoas físicas e jurídicas 

para descarte e será fixado um 

lixo.

§ 2º Deverá ser dada ciência à 

calendário e/ou cronograma, 

poderá ser feito por várias formas de 

comunicação.

§ 3º As pessoas físicas e jurídicas são 

locais indicados para tal finalidade, 

ficando vedada a colocação deste 

estradas, beiras de rodovias, junto a 

contêineres e lixeiras destinadas a 

lixo não eletrônico e tecnológico.

§ 4º O recolhimento do lixo será 

máximo de 4 (quatro) meses.

§ 5º No local e dia indicados no 

calendário e/ou cronograma para o 

físicas e jurídicas levarão o mesmo 

para descarte.

§ 6º Quando alguém não puder fazer 

residência ou imóvel, poderá levar o 

constante no calendário e/ou 

cronograma.

Art. 5º Após recolhido o lixo, ele terá 

a destinação final, em local 

material descartado mediante prévio 

cadastramento junto à 

administração municipal.

Art. 6º Fica autorizada a realização 

para o cumprimento desta Lei.

Art. 7º Aos infratores desta Lei serão 

na legislação vigente.

Art. 8º Fica o Poder Executivo 

no que couber.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 26 de agosto de 2019

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO 

ATENDIMENO AO PÚBLICO 

PROVIDÊNCIAS. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica autorizada a prefeitura 

serviços e espaços destinados à 

cegas ou com deficiência visual.

Art. 2º - Ficam denominados Espaço 

previstos no artigo 1º desta Lei.

Art. 3º - Os espaços deverão contar 

sinalização em braile, ou, catálogo 

equipamentos de informática 

atendimento a cegos e deficientes 

de Paraíba do Sul.

Art. 4º - O Executivo regulamentará 

o disposto nesta lei, no prazo de 90 

(noventa) dias, contados da data de 

sua publicação.

Art. 5º - As despesas decorrentes da 

conta das dotações orçamentárias 

necessário.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor após 

a data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 15 de agosto de 2019

4º distrito do município de Paraíba 

do Sul.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

ART. 1º Denomina no Bairro Glória 

em Werneck, 4º distrito de Paraíba 

Silva, terreno medindo 12.20 metros , 

Aparecida, com 10 metros de frente 

Bela.

ART. 2º - As despesas decorrentes 

orçamentárias da Secretaria 

Municipal de Obras.

ART. 3º - Esta lei entra em vigor na 

data de sua publicação..

Paraíba do Sul, 01 de junho de 2019

Dispõe sobre a cassação de alvará 

flagrados comercializando, 

Paraíba do Sul e dá outras 

providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º Esta Lei garante a cassação do 

Alvará de Funcionamento dos 

tipo de ilícito.

Art. 2º Constatado pela fiscalização 

do art. 1º desta Lei, desde que 

relatório circunstanciado, poderá ser 

realizado o cancelamento do Alvará 

interesses da administração fiscal, 

defesa.

Parágrafo único - A constatação 

prevista no caput poderá também 

ser auferida por meio de matérias 

sendo que neste caso a fiscalização 

municipal deverá solicitar aos 

boletim de ocorrência para as 

tomadas das providências impostas 

por esta Lei.

Art. 3º O Município deverá abrir um 

notificar o infrator, que deverá 

administrativa.

Parágrafo único Após a tramitação 

de julgado pelo fisco municipal de 

prevista nesta Lei, não caberá à 

como crédito pelo estabelecimento 

destinatário.

Art. 4º Durante o tempo em que o 

proprietário fizer sua defesa e não 

estabelecimento permanecerá 

fechado, e, caso não ocorra à 

Fazenda dará início à revogação do 

alvará de licença e funcionamento.

Art. 5º Demais atos necessários 

publicação desta Lei.

Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário

Paraíba do Sul, 17 de junho de 2019
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DE LIXEIRAS NOS 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituída a 

Sul/RJ, devidamente protegidas de 

no imóvel.

§ 1º As lixeiras deverão ser colocadas 

no interior do lote, em local de fácil 

acesso à coleta, sendo que o fundo 

do abrigo deverá ter altura mínima 

de 50 cm e máxima de 1,20m.

I - As Lixeiras construídas dentro da 

público para coleta.

II - Somente o Poder Público poderá 

coleta de pequenos dejetos, 

faixa de serviço e possuírem tampas. 

§ 1º Os comerciantes poderão de 

formalizar através de requerimento à 

administração municipal, a fim de 

que sejam devidamente 

identificadas; 

§ 2º Os estabelecimentos comerciais 

separado do lixo reciclável, em 

embalagens próprias para a coleta; 

Art. 2º - Todos os estabelecimentos 

referidos no art. 1º deverão 

adequar-se ao disposto nesta lei, no 

prazo de 180 dias contados da data 

da publicação desta lei.

Art. 3º - A municipalidade, por meio 

da Secretaria competente, divulgará 

o padrão de lixeira a ser seguido.

Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 30 de maio de 2019

Paraíba do Sul, e dá outras 

providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído no município 

anualmente durante o mês de maio, 

do dia 1º ao dia 31.

Parágrafo Único: O símbolo da ação 

aludida no caput deste artigo será 

“um laço” na cor amarela.

Art. 2º - No mês “Maio Amarelo” fica 

a iniciativa privada, com objetivo de 

conscientização no trânsito, além de 

à participação da população num 

trânsito seguro e saudável.

Art. 3º - O mês de maio a ser 

interar o calendário oficial de Datas e 

Eventos do município.

Art. 4º - As despesas decorrentes da 

conta das dotações orçamentárias 

necessário.

Art. 5º - O Poder Executivo 

regulamentará a presente Lei, no que 

couber, no prazo máximo de 30 ( 

trinta) dias, contado da data de sua 

publicação.

Paraíba do Sul, 20 de maio de 2019

Município de Paraíba do Sul e dá 

outras providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído, no Município 

Vascular Cerebral - AVC, com a 

finalidade de desenvolver ações de 

prevenção à doença.

Art. 2º - São objetivos do Programa 

AVCs; 

sobre os diferentes tipos da doença; 

III – promover orientação técnica 

para pessoas suscetíveis de risco.    

Art. 3º - As ações pertinentes ao 

diferentes níveis de atenção à saúde.    

Art. 4º - O Poder Executivo 

promoverá ações integradas entre 

entidades afins para consecução do 

celebrar convênios ou termos de 

privadas.

Art. 5º - As despesas decorrentes 

dotações orçamentárias próprias, 

suplementadas se necessário, com 

eficácia de execução a partir do 

publicação desta Lei.    

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.  

Paraíba do Sul, 20 de maio de 2019.--

de Paraíba do Sul-RJ e dá outras 

providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1° - Fica instituído no Município o 

Alzheimer, objetivando:

I — garantir atendimento médico e 

clínico, acompanhamento geriátrico, 

psiquiátrico e neurológico 

especializado e periódico junto as 

Unidades Básicas de Saúde e na rede 

Único de Saúde aos portadores da 

dos mesmos;

excepcionais e indispensáveis, 

através da rede municipal de saúde, 

cuidadores dos mesmos;

segurança dos portadores;

poderá ser feito por meio de 

para melhor compreendê-la;

promover política de auxílio às 

da doença, para identificar as 

médicos periódicos e específicos e 

tratamento fisioterápico, de terapia 

dietético e outros que venham 

beneficiar o paciente e 

dificuldades de ambos.

Art. 2° - O Poder Executivo junto ao 

órgão gestor de saúde poderá 

realizar convênios e parcerias com 

familiares e cuidadores dosmesmos.

Art. 3° - Deverá ser implantado um 

do Sul-RJ, para diagnosticar os 

casos já existentes e futuros, para o 

estatístico da mesma.

Art. 4° - Ficará a cargo do órgão 

estabelecido em artigo anterior.

Art. 5° - As despesas decorrentes da 

necessário e obedecidas as 

exigências da Lei Federal de 

Responsabilidade Fiscal.

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 20 de maio de 2019

DISPÕE SOBRE A QUEIMA, 

MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica proibido no município 

e soltura de fogo de artifícios, rojões, 

artefatos pirotécnicos e explosivos 

contenham estampido nas áreas 

janelas , terraços, terrenos, veículos 

ou quaisquer locais direcionados às 

vias públicas.

Parágrafo Único – A proibição se 

abrigarem de quaisquer espécies, 

eventos esportivos e afins. Shows 

pirotécnicos dependerão de 

autorização prévia do Corpo de 

excetuando locais de mata e áreas 

de preservação histórica.

Art. 2º - Para fins do disposto no Art. 

1º consideram-se:

como ruas, praças, áreas de lazer e 

a circulação pertencentes à esfera 

centros culturais, etc;

urbana;

a participação de animais;

onde há tipicamene abundância de 

vegetação e áreas não 

pavimentadas;

sendo hídricos, de fauna ou flora, a 

fim de facilitar o fluxo gênico, da 

assegurando o bem-estar das 

populações humanas;

heterotrófico, invertebrado ou 

vertebrado.

Art. 3º - A utilização, queima e 

soltura de fogos de artifício, rojões, 

artefatos pirotécnicos e explosivos 

contenham estampido sujeitará os 

responsáveis à punição progressiva 

com pagamento de multa à pessoa 

física e jurídica sem prejuízo de 

legislação estadual e federal, além de 

multa em caso de reincidência.

Art. 4º - Os valores das multas e 

locais permitidos para shows 

pirotécnicos serão regulamentados 

30 (trinta) duas a partir da 

publicação desta Lei.

Art. 5º - O Corpo de Bombeiros 

Militar fica encarregado da liberação 

soltura de fogos pirotécnicos, para a 

deverá constar data, hora, local e o 

responsável pela atividade 

previamente designado.

Parágrafo Único: No caso de eventos 

e da Prefeitura Municipal, além das 

aplicar-se-á:

I – Multa ao infrator responsável pelo 

evento;

II – Interdição da atividade;

cassação do alvará de autorização 

de licença em caso de reincidência.

Art. 6º - A fiscalização e autuação 

ficarão a cargo do serviço de 

fiscalização da Secretaria Municipal 

pela segurança pública do município.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação. 

Paraíba do Sul, 25 de abril de 2019

PROÍBEM HOMENS QUE TENHAM 

MARIA DA PENHA DE EXERCEREM 

PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º -.Fica o Poder Executivo e 

Penha.

Art. 2º - A proibição também se 

contexto, até empresas públicas, 

Art. 3º - Esta restrição ficará valendo 

até o cumprimento comprovado da 

pena.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor após 

a data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 15 de abril de 2019

.  

INSTITUI O MÊS DE JUNHO COMO O 

TRATAMENTO DA ENDOMETRIOSE.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica o mês de Junho 

considerado o Mês da 

realizado anualmente.

Art. 2º - O Mês do Tratamento e 

terá caráter de evento, objetivando 

comunidade para juntos 

cirúrgico.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 08 de abril de 2019

DE VIOLÊNCIA SEXUAL NO 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - A Secretaria Municipal de 

Saúde deverá oferecer às vítimas de 

violência sexual, atendimento 

da ocorrência, tanto no aspecto 

respectiva vítima.

Parágrafo único: Considera-se 

violência sexual, para os efeitos 

por meio de violência, grave ameaça 

ou coerção, ficando equiparada a 

situação de emergência médica, 

imediata e serviços especializados.

Art. 2º - O atendimento, serviço 

clínico imediato, deverá funcionar 

diariamente 24 horas, inclusive nos 

finais de semana, tornando-se 

nas demais áreas afetadas;

II – Amparo psicológico imediato;

III – Registro imediato da ocorrência 

possam ser úteis a identificação do 

sendo a vítima menor de 18 (dezoito) 

anos ou pessoa vulnerável, esta 

comunicação será unilateral, porém 

dependerá de prévia manifestação 

da vítima;

transmissíveis;

técnicas especializadas, através de 

teste de DNA, par a identificação do 

agressor;

Parágrafo único: Em todas as etapas 

assistência, a vítima sexual, de que 

trata esta Lei, deve-se ser mantido o 

pessoa que sofreu a violência.

Art. 3º - O atendimento de que se 

primário e a recuperação física , a 

vítima deverá ter acesso a um 

amparo médico, psicológico e social.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 08 de abril de 2019

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Esta Lei visa proporcionar à 

voltadas à saúde e ao bem estar dos 

paisagístico, à fruição de museus e 

recreativos.

Art. 2º - O Poder Público definirá, em 

passeios e demias especificidades 

necessárias À formação de uma 

turísticas para idosos.

Art. 3º - O Poder Executivo poderá 

firmar convênios, parcerias e 

seguintes objetivos:

deficientes ou com mobilidade 

reduzida;

ingressos;

acompanhamento dos passeios.

Art. 4º - As despesas decorrentes da 

conta de verbas orçamentárias 

necessário.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário. 

Paraíba do Sul, 04 de abril de 2019

passageiros com deficiência ou 

pontos e das paradas oficiais.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Os usuários que apresentam 

deficiência ou mobilidade reduzida 

respeitado o itinerário original da 

linha e a legislação de trânsito.

Art. 2º - Considerando a 

transporte coletivo deverá observar 

garantida a segurança do usuário.

Art. 3º - O descumprimento ao 

previsto no artigo 1º desta Lei, sujeita 

a empresa concessionário à 

I – advertência na primeira 

ocorrência; 

II – multa de 500 Unidades Fiscais do 

Município; 

Parágrafo único. Aplica-se em dobro 

a multa no caso de reincidência no 

período de doze (12) meses da 

infração anterior. 

Art. 4º - A municipalidade será 

responsável pela fiscalização e 

Lei e pela aplicação das penalidades. 

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de março de 2019

128/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E PROJETOS

0BJETO

VALOR R$ 102.600,00

VIGÊNCIA 13/11/2019 A 12/11/2020

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

129/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E PROJETOS

0BJETO

VALOR R$ 8.725,00

VIGÊNCIA 13/11/2019 A 12/11/2020

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais aquisições de materiais para manutenção e melhoria do Sistema Municipal de

Iluminação Pública, para atender à Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Projetos,

conforme especificações e quantidades estabelecidas neste edital e no Termo de Referência

(Anexo I).

oito mil setecentos e vinte e cinco reais

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR TOP FLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP

AUTORIZAÇÃO

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR ARMANDO LUCCA-EPP

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais aquisições de materiais para manutenção e melhoria do Sistema Municipal de

Iluminação Pública, para atender à Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Projetos,

conforme especificações e quantidades estabelecidas neste edital e no Termo de Referência

(Anexo I).

#NOME?

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019



passageiros com deficiência ou 

pontos e das paradas oficiais.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Os usuários que apresentam 

deficiência ou mobilidade reduzida 

respeitado o itinerário original da 

linha e a legislação de trânsito.

Art. 2º - Considerando a 

transporte coletivo deverá observar 

garantida a segurança do usuário.

Art. 3º - O descumprimento ao 

previsto no artigo 1º desta Lei, sujeita 

a empresa concessionário à 

I – advertência na primeira 

ocorrência; 

II – multa de 500 Unidades Fiscais do 

Município; 

Parágrafo único. Aplica-se em dobro 

a multa no caso de reincidência no 

período de doze (12) meses da 

infração anterior. 

Art. 4º - A municipalidade será 

responsável pela fiscalização e 

Lei e pela aplicação das penalidades. 

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de março de 2019

Maria”.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído o Dia 

comemorado no dia 30 de 

Novembro, em homenagem à Maria 

de Assis Capella. 

Art. 2º - A Secretaria Municipal de 

Educação será responsável por 

Infantil - Dia da Tia Maria” no 

calendário anual de atividades de 

todas as Escolas da Rede Municipal.  

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de outubro de 

2019

“Consciência Negra” e dá outras 

providências. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído no Município 

de Paraíba do Sul-RJ a “SEMANA 

NEGRA.”

Art. 2º - A “SEMANA MUNICIPAL DA 

CONSCIÊNCIA NEGRA” será 

comemorada de 13 a 20 de 

novembro de cada ano. 

Art. 3º - A Câmara Municipal de 

Paraíba do Sul-RJ realizará Sessão 

Solene em suas dependências, em 

referida semana.

I – Na Sessão Solene será feita a 

entrega de Medalha às 

jovens e idosos, bem como às 

Município. 

II -  O nome da medalha será: 

da Igreja Católica em Paraíba do Sul 

nos últimos 40 anos do século XIX, e 

fugiam das fazendas da região.

III- Na frente da medalha terá a 

e a união de quatro (4) mãos 

segurando umas às outras, conforme 

imagem anexa, além do nome da 

medalha. No verso terá os dizeres: 

Sul”. O cordão será verde e dourado. 

IV- Será emitido certificado de

CÔNEGO SALLES”.  

 Art. 4º - Será indicado 01 (uma) 

Vereador, anualmente.

Art. 5º -  Passará a constar no 

Calendário oficial de datas e eventos 

do Município de Paraíba do Sul/RJ a 

NEGRA” instituída por esta Lei.

Art. 6º - As despesas decorrentes 

dotações orçamentárias 

Sul-RJ.

Art. 7º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 07 de outubro de 

2019

Paraíba do Sul – RJ, para efeito de 

tombamento. 

Art. 1º - Fica determinado o 

tombamento da área denominada 

Paraíba do Sul- RJ.

Art. 2º -. Caberá a Secretaria de Meio 

ambiental da área mencionada no 

caput desta Lei.

Art. 3º - Entende-se por gestão 

referidas áreas, para seu 

funcionamento eficaz, visitação 

população.

Art. 4º - São objetivos deste 

para a promoção do lazer e área 

natural;

patrimônio paisagístico da área;

naturais tombados.

Art. 5º - Quaisquer intervenções, 

modificações ou ampliações, quer 

de caráter público ou privado, 

dependerá de autorização e/ou 

responsáveis pela tutela e gestão do 

licenciadores.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

2019

INSTITUTO HISTÓRIAS AO VENTO. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica considerada Entidade 

inscrito no CNPJ 

30.537.307/0001-97, com sede na 

Rua Ipê Roxo, 409, Bairro Jatobá, 

n°3.500/2018.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na 

revogando-se as disposições em 

contrário.

2019

60 (SESSENTA) ANOS, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - Fica concedido tratamento 

prioritário aos procedimentos 

Paraíba do Sul em que figurem como 

idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos.

Parágrafo Único – O tratamento 

prioritário a que diz respeito o caput 

deste artigo refere-se à prática de 

todos e quaisquer atos ou diligências 

despacho na imprensa oficial, 

administrativos.

Art. 2º - O interessado na obtenção 

desse benefício, juntando prova de 

sua idade, deve requerê-lo junto à 

Secretaria de Receita e Rendas ou à 

procedimento, que determinará as 

providências a serem cumpridas.

Art. 3º - Concedida a prioridade, esta 

não se extinguirá com a morte do 

beneficiário, alcançando-se em favor 

do cônjuge supérstite ou 

companheiro em união estável, 

desde que também tenha idade igual 

ou maior que 60 (sessenta) anos.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 02 de setembro de 

2019

do Município de Paraíba do Sul. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1° Fica o Poder Executivo 

do Município de Paraíba do Sul.

Parágrafo único. O programa, 

oriundo da zona rural e urbana.

Art. 2º Para efeitos desta Lei, fica 

I – lixo eletrônico e tecnológico: é 

a) eletroeletrônicos : computadores, 

celulares, tablets e assemelhados;

b) eletrodomésticos: torradeiras, 

televisões, micro-ondas e 

assemelhados; 

II – ambiente adequado: é gestão 

até a sua destinação final segura; e

III – adequado descarte: é todo lixo 

Executivo.

Art. 3º São objetivos do Programa de 

I – conscientização sobre os riscos à 

saúde e ao meio-ambiente, quando o 

lixo não é descartado corretamente;

descarte do lixo;

calendário e/ou cronograma de 

coleta e destinação final; e

prática do correto descarte do lixo. 

Art. 4º Para o cumprimento do 

disposto nesta Lei, será elaborado 

um calendário e/ou cronograma 

zona rural e na zona urbana, que fica 

fazendo parte integrante desta Lei.

§ 1º Serão fixados datas e locais para 

que as pessoas físicas e jurídicas 

para descarte e será fixado um 

lixo.

§ 2º Deverá ser dada ciência à 

calendário e/ou cronograma, 

poderá ser feito por várias formas de 

comunicação.

§ 3º As pessoas físicas e jurídicas são 

locais indicados para tal finalidade, 

ficando vedada a colocação deste 

estradas, beiras de rodovias, junto a 

contêineres e lixeiras destinadas a 

lixo não eletrônico e tecnológico.

§ 4º O recolhimento do lixo será 

máximo de 4 (quatro) meses.

§ 5º No local e dia indicados no 

calendário e/ou cronograma para o 

físicas e jurídicas levarão o mesmo 

para descarte.

§ 6º Quando alguém não puder fazer 

residência ou imóvel, poderá levar o 

constante no calendário e/ou 

cronograma.

Art. 5º Após recolhido o lixo, ele terá 

a destinação final, em local 

material descartado mediante prévio 

cadastramento junto à 

administração municipal.

Art. 6º Fica autorizada a realização 

para o cumprimento desta Lei.

Art. 7º Aos infratores desta Lei serão 

na legislação vigente.

Art. 8º Fica o Poder Executivo 

no que couber.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 26 de agosto de 2019

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO 

ATENDIMENO AO PÚBLICO 

PROVIDÊNCIAS. 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica autorizada a prefeitura 

serviços e espaços destinados à 

cegas ou com deficiência visual.

Art. 2º - Ficam denominados Espaço 

previstos no artigo 1º desta Lei.

Art. 3º - Os espaços deverão contar 

sinalização em braile, ou, catálogo 

equipamentos de informática 

atendimento a cegos e deficientes 

de Paraíba do Sul.

Art. 4º - O Executivo regulamentará 

o disposto nesta lei, no prazo de 90 

(noventa) dias, contados da data de 

sua publicação.

Art. 5º - As despesas decorrentes da 

conta das dotações orçamentárias 

necessário.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor após 

a data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 15 de agosto de 2019

4º distrito do município de Paraíba 

do Sul.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

ART. 1º Denomina no Bairro Glória 

em Werneck, 4º distrito de Paraíba 

Silva, terreno medindo 12.20 metros , 

Aparecida, com 10 metros de frente 

Bela.

ART. 2º - As despesas decorrentes 

orçamentárias da Secretaria 

Municipal de Obras.

ART. 3º - Esta lei entra em vigor na 

data de sua publicação..

Paraíba do Sul, 01 de junho de 2019

Dispõe sobre a cassação de alvará 

flagrados comercializando, 

Paraíba do Sul e dá outras 

providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º Esta Lei garante a cassação do 

Alvará de Funcionamento dos 

tipo de ilícito.

Art. 2º Constatado pela fiscalização 

do art. 1º desta Lei, desde que 

relatório circunstanciado, poderá ser 

realizado o cancelamento do Alvará 

interesses da administração fiscal, 

defesa.

Parágrafo único - A constatação 

prevista no caput poderá também 

ser auferida por meio de matérias 

sendo que neste caso a fiscalização 

municipal deverá solicitar aos 

boletim de ocorrência para as 

tomadas das providências impostas 

por esta Lei.

Art. 3º O Município deverá abrir um 

notificar o infrator, que deverá 

administrativa.

Parágrafo único Após a tramitação 

de julgado pelo fisco municipal de 

prevista nesta Lei, não caberá à 

como crédito pelo estabelecimento 

destinatário.

Art. 4º Durante o tempo em que o 

proprietário fizer sua defesa e não 

estabelecimento permanecerá 

fechado, e, caso não ocorra à 

Fazenda dará início à revogação do 

alvará de licença e funcionamento.

Art. 5º Demais atos necessários 

publicação desta Lei.

Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário

Paraíba do Sul, 17 de junho de 2019
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DE LIXEIRAS NOS 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituída a 

Sul/RJ, devidamente protegidas de 

no imóvel.

§ 1º As lixeiras deverão ser colocadas 

no interior do lote, em local de fácil 

acesso à coleta, sendo que o fundo 

do abrigo deverá ter altura mínima 

de 50 cm e máxima de 1,20m.

I - As Lixeiras construídas dentro da 

público para coleta.

II - Somente o Poder Público poderá 

coleta de pequenos dejetos, 

faixa de serviço e possuírem tampas. 

§ 1º Os comerciantes poderão de 

formalizar através de requerimento à 

administração municipal, a fim de 

que sejam devidamente 

identificadas; 

§ 2º Os estabelecimentos comerciais 

separado do lixo reciclável, em 

embalagens próprias para a coleta; 

Art. 2º - Todos os estabelecimentos 

referidos no art. 1º deverão 

adequar-se ao disposto nesta lei, no 

prazo de 180 dias contados da data 

da publicação desta lei.

Art. 3º - A municipalidade, por meio 

da Secretaria competente, divulgará 

o padrão de lixeira a ser seguido.

Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 30 de maio de 2019

Paraíba do Sul, e dá outras 

providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído no município 

anualmente durante o mês de maio, 

do dia 1º ao dia 31.

Parágrafo Único: O símbolo da ação 

aludida no caput deste artigo será 

“um laço” na cor amarela.

Art. 2º - No mês “Maio Amarelo” fica 

a iniciativa privada, com objetivo de 

conscientização no trânsito, além de 

à participação da população num 

trânsito seguro e saudável.

Art. 3º - O mês de maio a ser 

interar o calendário oficial de Datas e 

Eventos do município.

Art. 4º - As despesas decorrentes da 

conta das dotações orçamentárias 

necessário.

Art. 5º - O Poder Executivo 

regulamentará a presente Lei, no que 

couber, no prazo máximo de 30 ( 

trinta) dias, contado da data de sua 

publicação.

Paraíba do Sul, 20 de maio de 2019

Município de Paraíba do Sul e dá 

outras providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica instituído, no Município 

Vascular Cerebral - AVC, com a 

finalidade de desenvolver ações de 

prevenção à doença.

Art. 2º - São objetivos do Programa 

AVCs; 

sobre os diferentes tipos da doença; 

III – promover orientação técnica 

para pessoas suscetíveis de risco.    

Art. 3º - As ações pertinentes ao 

diferentes níveis de atenção à saúde.    

Art. 4º - O Poder Executivo 

promoverá ações integradas entre 

entidades afins para consecução do 

celebrar convênios ou termos de 

privadas.

Art. 5º - As despesas decorrentes 

dotações orçamentárias próprias, 

suplementadas se necessário, com 

eficácia de execução a partir do 

publicação desta Lei.    

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.  

Paraíba do Sul, 20 de maio de 2019.--

de Paraíba do Sul-RJ e dá outras 

providências.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1° - Fica instituído no Município o 

Alzheimer, objetivando:

I — garantir atendimento médico e 

clínico, acompanhamento geriátrico, 

psiquiátrico e neurológico 

especializado e periódico junto as 

Unidades Básicas de Saúde e na rede 

Único de Saúde aos portadores da 

dos mesmos;

excepcionais e indispensáveis, 

através da rede municipal de saúde, 

cuidadores dos mesmos;

segurança dos portadores;

poderá ser feito por meio de 

para melhor compreendê-la;

promover política de auxílio às 

da doença, para identificar as 

médicos periódicos e específicos e 

tratamento fisioterápico, de terapia 

dietético e outros que venham 

beneficiar o paciente e 

dificuldades de ambos.

Art. 2° - O Poder Executivo junto ao 

órgão gestor de saúde poderá 

realizar convênios e parcerias com 

familiares e cuidadores dosmesmos.

Art. 3° - Deverá ser implantado um 

do Sul-RJ, para diagnosticar os 

casos já existentes e futuros, para o 

estatístico da mesma.

Art. 4° - Ficará a cargo do órgão 

estabelecido em artigo anterior.

Art. 5° - As despesas decorrentes da 

necessário e obedecidas as 

exigências da Lei Federal de 

Responsabilidade Fiscal.

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 20 de maio de 2019

DISPÕE SOBRE A QUEIMA, 

MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica proibido no município 

e soltura de fogo de artifícios, rojões, 

artefatos pirotécnicos e explosivos 

contenham estampido nas áreas 

janelas , terraços, terrenos, veículos 

ou quaisquer locais direcionados às 

vias públicas.

Parágrafo Único – A proibição se 

abrigarem de quaisquer espécies, 

eventos esportivos e afins. Shows 

pirotécnicos dependerão de 

autorização prévia do Corpo de 

excetuando locais de mata e áreas 

de preservação histórica.

Art. 2º - Para fins do disposto no Art. 

1º consideram-se:

como ruas, praças, áreas de lazer e 

a circulação pertencentes à esfera 

centros culturais, etc;

urbana;

a participação de animais;

onde há tipicamene abundância de 

vegetação e áreas não 

pavimentadas;

sendo hídricos, de fauna ou flora, a 

fim de facilitar o fluxo gênico, da 

assegurando o bem-estar das 

populações humanas;

heterotrófico, invertebrado ou 

vertebrado.

Art. 3º - A utilização, queima e 

soltura de fogos de artifício, rojões, 

artefatos pirotécnicos e explosivos 

contenham estampido sujeitará os 

responsáveis à punição progressiva 

com pagamento de multa à pessoa 

física e jurídica sem prejuízo de 

legislação estadual e federal, além de 

multa em caso de reincidência.

Art. 4º - Os valores das multas e 

locais permitidos para shows 

pirotécnicos serão regulamentados 

30 (trinta) duas a partir da 

publicação desta Lei.

Art. 5º - O Corpo de Bombeiros 

Militar fica encarregado da liberação 

soltura de fogos pirotécnicos, para a 

deverá constar data, hora, local e o 

responsável pela atividade 

previamente designado.

Parágrafo Único: No caso de eventos 

e da Prefeitura Municipal, além das 

aplicar-se-á:

I – Multa ao infrator responsável pelo 

evento;

II – Interdição da atividade;

cassação do alvará de autorização 

de licença em caso de reincidência.

Art. 6º - A fiscalização e autuação 

ficarão a cargo do serviço de 

fiscalização da Secretaria Municipal 

pela segurança pública do município.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação. 

Paraíba do Sul, 25 de abril de 2019

PROÍBEM HOMENS QUE TENHAM 

MARIA DA PENHA DE EXERCEREM 

PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º -.Fica o Poder Executivo e 

Penha.

Art. 2º - A proibição também se 

contexto, até empresas públicas, 

Art. 3º - Esta restrição ficará valendo 

até o cumprimento comprovado da 

pena.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor após 

a data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 15 de abril de 2019

.  

INSTITUI O MÊS DE JUNHO COMO O 

TRATAMENTO DA ENDOMETRIOSE.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Fica o mês de Junho 

considerado o Mês da 

realizado anualmente.

Art. 2º - O Mês do Tratamento e 

terá caráter de evento, objetivando 

comunidade para juntos 

cirúrgico.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 08 de abril de 2019

DE VIOLÊNCIA SEXUAL NO 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - A Secretaria Municipal de 

Saúde deverá oferecer às vítimas de 

violência sexual, atendimento 

da ocorrência, tanto no aspecto 

respectiva vítima.

Parágrafo único: Considera-se 

violência sexual, para os efeitos 

por meio de violência, grave ameaça 

ou coerção, ficando equiparada a 

situação de emergência médica, 

imediata e serviços especializados.

Art. 2º - O atendimento, serviço 

clínico imediato, deverá funcionar 

diariamente 24 horas, inclusive nos 

finais de semana, tornando-se 

nas demais áreas afetadas;

II – Amparo psicológico imediato;

III – Registro imediato da ocorrência 

possam ser úteis a identificação do 

sendo a vítima menor de 18 (dezoito) 

anos ou pessoa vulnerável, esta 

comunicação será unilateral, porém 

dependerá de prévia manifestação 

da vítima;

transmissíveis;

técnicas especializadas, através de 

teste de DNA, par a identificação do 

agressor;

Parágrafo único: Em todas as etapas 

assistência, a vítima sexual, de que 

trata esta Lei, deve-se ser mantido o 

pessoa que sofreu a violência.

Art. 3º - O atendimento de que se 

primário e a recuperação física , a 

vítima deverá ter acesso a um 

amparo médico, psicológico e social.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 08 de abril de 2019

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Esta Lei visa proporcionar à 

voltadas à saúde e ao bem estar dos 

paisagístico, à fruição de museus e 

recreativos.

Art. 2º - O Poder Público definirá, em 

passeios e demias especificidades 

necessárias À formação de uma 

turísticas para idosos.

Art. 3º - O Poder Executivo poderá 

firmar convênios, parcerias e 

seguintes objetivos:

deficientes ou com mobilidade 

reduzida;

ingressos;

acompanhamento dos passeios.

Art. 4º - As despesas decorrentes da 

conta de verbas orçamentárias 

necessário.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na 

as disposições em contrário. 

Paraíba do Sul, 04 de abril de 2019

passageiros com deficiência ou 

pontos e das paradas oficiais.

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Art. 1º - Os usuários que apresentam 

deficiência ou mobilidade reduzida 

respeitado o itinerário original da 

linha e a legislação de trânsito.

Art. 2º - Considerando a 

transporte coletivo deverá observar 

garantida a segurança do usuário.

Art. 3º - O descumprimento ao 

previsto no artigo 1º desta Lei, sujeita 

a empresa concessionário à 

I – advertência na primeira 

ocorrência; 

II – multa de 500 Unidades Fiscais do 

Município; 

Parágrafo único. Aplica-se em dobro 

a multa no caso de reincidência no 

período de doze (12) meses da 

infração anterior. 

Art. 4º - A municipalidade será 

responsável pela fiscalização e 

Lei e pela aplicação das penalidades. 

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de março de 2019

130/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E PROJETOS

0BJETO

VALOR R$ 13.630,00

VIGÊNCIA 13/11/2019 A 12/11/2020

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

131/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E PROJETOS

0BJETO

VALOR R$ 3.205,00

VIGÊNCIA 13/11/2019 A 12/11/2020

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais aquisições de materiais para manutenção e melhoria do Sistema Municipal de

Iluminação Pública, para atender à Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Projetos,

conforme especificações e quantidades estabelecidas neste edital e no Termo de Referência

(Anexo I).

três mil duzentos e cinco reais

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR LUZ COR COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS EIRELI - EPP

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais aquisições de materiais para manutenção e melhoria do Sistema Municipal de

Iluminação Pública, para atender à Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Projetos,

conforme especificações e quantidades estabelecidas neste edital e no Termo de Referência

(Anexo I).

treze mil seiscentos e trinta reais

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR COMERCIAL SANTA RITA DE CÁSSIA EIRELI-ME
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132/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0BJETO

VALOR R$ 2.332,80

VIGÊNCIA 21/11/2019 A 20/11/2020

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

133/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0BJETO

VALOR R$ 23.251,77

VIGÊNCIA 21/11/2019 A 20/11/2020

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

Composição do Quadro geral de registro de Preços para eventuais fornecimentos de Extintores de

Incêndio, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, pelo período de

12 (doze) meses.

vinte e três mil, duzentos e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR SILVEIRA MP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

Composição do Quadro Geral de Registro de Preços para eventuais fornecimentos de Blocos de

Receituário Tipo B, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, pelo

período de 12 (doze) meses.

dois mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta centavos

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR C.B.F. DE SOUZA GOBBI-ME
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134/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

PARTICIPANTE

0BJETO

VALOR R$ 18.739,00

VIGÊNCIA 25/11/2019 A 24/11/2020

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

135/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

PARTICIPANTE

0BJETO

VALOR R$ 2.895,48

VIGÊNCIA 26/11/2019 A 25/11/2020

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR X FORTE COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA-EPP

composição do Quadro Geral de Registro de Preços para eventuais prestações de serviços de

Reboque de Veículos Automotores Leves e de Médio Porte, para atender à Secretaria Municipal de

Defesa Civil, Segurança e Ordem Pública, conforme especificações e quantidades estabelecidas

neste edital e no Termo de Referência (Anexo I).

dezoito mil setecentos e trinta e nove reais

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

composição do Quadro Geral de Registro de Preços para eventuais aquisições de Material

Impresso, para atender à Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantidades

estabelecidas neste edital e no Termo de Referência (Anexo I).

dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR GRÁFICA E EDITORA ROSEIRA LTDA-ME
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


