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Prefeitura realiza manhã de 

autográfos

 Neste sábado, dia 7, venha 

prestigiar mais um momento especial 

da educação municipal.

 No Theatro Mariano Aranha 

acontecerá a manhã de autógrafos 

com os nossos alunos da Rede 

Municipal de Ensino autores do livro 

“Meu Lar, Meu Lugar”.

 Uma linda obra que reúne os 

melhores textos e ilustrações 

produzidos pelos alunos para a 3ª 

edição do Prêmio Literário Estudantil.
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PUBLICAÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

o Pregão Presencial nº 111/2019 – 

Processo Licitatório nº 120/2019, 

cujo objetivo é o Registro de Preços 

para eventuais aquisições de 

Equipamentos Audiovisuais 

(Câmera Digital, Tripé, Cartões, 

Microfone, etc.), para atender às 

necessidades da Secretaria 

Municipal de Saúde. O 

Credenciamento e o recebimento 

dos envelopes “Proposta” e 

“Habilitação” dar-se-ão no dia 

18/12/2019 às 10:00 horas, na Sede 

da Prefeitura Municipal de Paraíba 

do Sul/RJ, Rua Visconde da Paraíba, 

nº 11, Centro. O Edital encontra-se 

disponível, gratuitamente, na Sede 

da Prefeitura Municipal, de segunda 

a sexta-feira, no horário de 08:30 às 

18:00 horas e no sítio: 

www.paraibadosul.rj.gov.br/

publicacoes/editais. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 05 de dezembro de 2019 – 

Alessandro Cronge Bouzada – 

Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

o Pregão Presencial nº 112/2019 – 

Processo Licitatório nº 121/2019, cujo 

objetivo é o Registro de Preços para 

eventuais aquisições de Materiais 

Médicos e Hospitalares (Fio de 

Sutura, Curativo Antisséptico, Fio de 

Nylon, etc.), para atender às 

necessidades da Secretaria 

Municipal de Saúde. O 

Credenciamento e o recebimento 

dos envelopes “Proposta” e 

“Habilitação” dar-se-ão no dia 

18/12/2019 às 15:00 horas, na Sede 

da Prefeitura Municipal de Paraíba 

do Sul/RJ, Rua Visconde da Paraíba, 

nº 11, Centro. O Edital encontra-se 

disponível, gratuitamente, na Sede 

da Prefeitura Municipal, de segunda 

a sexta-feira, no horário de 08:30 às 

18:00 horas e no sítio: 

www.paraibadosul.rj.gov.br/

publicacoes/editais. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 05 de dezembro de 2019 – 

Alessandro Cronge Bouzada – 

Prefeito Municipal.

DECRETO

DECRETO Nº 1.782/2019

DISCIPLINA O RECADASTRAMENTO 

ANUAL DOS BENEFICIÁRIOS DO 

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA 

DO SUL- PREVSUL, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, Estado do Rio de 

Janeiro, no uso de suas atribuições 

legais,

DECRETA

Art. 1º - Os servidores inativos e os 

pensionistas segurados do Regime 

Próprio de Previdência Social deste 

Município – PREVSUL, deverão 

atender ao Recadastramento Anual, 

na forma estabelecida neste 

Decreto.

Art. 2º - O Instituto de Previdência 

de Paraíba do Sul – PREVSUL, 

coordenará a execução do 

Recadastramento, que se dará no 

mês de aniversário do beneficiário, 

obrigatoriamente, anualmente.

§1º O atendimento aos segurados 

abrangidos pelo Recadastramento 

será na sede do Prevsul – 

atualmente, na Avenida Bento 

Gonçalves Pereira, 516, Palhas – de 

segunda- feira a sexta-feira, no 

período de 13h às 17h; ou desde que 

previamente agendado em horário 

comercial a combinar;

§ 2º Caso o segurado não 

compareça até o último dia útil do 

mês de recadastramento, o 

PREVSUL encaminhará telegrama 

ou carta registrada no mês 

subsequente, alertando para 

suspensão dos RESPECTIVOS 

proventos pelo prazo de 30 dias, 

permanecendo a não realização do 

recadastramento.

Art. 3º - O segurado deverá 

comparecer à sede do PREVSUL 

portando os documentos originais e 

cópias autenticadas dos seguintes 

documentos:

I – Cédula de Identidade ou 

documento oficial com foto;

II – Comprovante de Inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;

III – Comprovante de residência, 

como contas de fornecimento de 

energia elétrica, serviços de 

telefonia ou serviços públicos. Caso 

não seja titular da conta, declaração 

do titular informando a residência do 

segurado.

§ 1º No caso de impossibilidade de 

locomoção ou acometimento de 

doença grave, desde que 

comprovado por laudo médico 

original, o recadastramento poderá 

ser realizado por representante 

legal, juntamente com os 

documentos I, II e III do Art. 3º.

§ 2º O segurado que resida fora do 

município de Paraíba do Sul poderá 

imprimir o Formulário de 

Recadastramento no site 

www.prevsul.rj.gov.br, devendo 

encaminhá-lo em retorno ao 

PREVSUL, necessariamente por 

meio de Carta Registrada, assinado e 

com firma reconhecida em Cartório 

por autenticidade os documentos I, 

II e III do Art. 3º.

Art. 4º - Os segurados abrangidos 

pelo art. 1º que não atenderem ao 

recadastramento, conforme descrito 

no §2º do Art. 2 deste Decreto, terão 

o pagamento de seus proventos 

retidos até a sua regularização junto 

ao PREVSUL.

Art. 5º - Anualmente o PREVSUL 

publicará no site e Diário Oficial o 

comunicado sobre o 

recadastramento.

Art. 5 º - Este Decreto entra em vigor 

a partir da sua data de publicação.

Paraíba do Sul, 05 de dezembro de 

2019.
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