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Secretária de educação Neila Bouzada 
visita as obras da reforma e ampliação 
da Creche Municipal Olga Benário 
Prestes

 A secretária de educação 

Neila Bouzada visitou as obras 

da reforma e ampliação da 

Creche Municipal Olga Benário 

Prestes, localizada no bairro 

Liberdade.

 O serviço teve início no 

mês de novembro e tem previsão 

de término no mês de fevereiro.

 A reforma irá oferecer  

melhores condições para as  

crianças e profissionais da 

educação que trabalham na 

unidade.

 Educação é prioridade!

 #EducaçãoEmAção



CONVOCAÇÃO

Convocação 85 – CONCURSO 

PÚBLICO DE 2012

Em cumprimento de sentença 

exarada no Processo n.º 

0003790-76.2014.8.19.0040 MP/RJ e 

determinação da Procuradoria Geral 

do Município no processo 

administrativo n.º 2019/11/12636, fica 

o candidato abaixo discriminado 

convocado a comparecer no Setor de 

Gestão Pública, sito a Rua Visconde 

da Paraíba, n.º 11/prédio anexo – 

Centro – Paraíba do Sul – RJ, no 

próximo dia 13 de janeiro de 2020, 

segunda-feira, das 9 às 16 horas, 

munido dos seguintes documentos:

– ORIGINAL E XEROX DA CARTEIRA 

DE IDENTIDADE

– ORIGINAL E XEROX DO CPF

– ORIGINAL E XEROX DO TÍTULO 

ELEITORAL E COMPROVANTE DE 

QUITAÇÃO              ELEITORAL

– ORIGINAL E XEROX DA CERTIDÃO 

DE NASCIMENTO OU CASAMENTO

– ORIGINAL E XEROX DA CERTIDÃO 

NASCIMENTO FILHOS MENORES DE 

14 ANOS

– ORIGINAL E XEROX DA CARTEIRA 

DE TRABALHO (FOTO E VERSO)

– NÚMERO DE PIS/PASEP

– ORIGINAL E XEROX DO 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 

(Recente)

– NADA CONSTA CIVIL E CRIMINAL*

– ORIGINAL E XEROX DO 

HISTÓRICO ESCOLAR OU DIPLOMA 

(de acordo com requisito para o 

cargo)

– 01 FOTO 3X4 (COLORIDA)

– ORIGINAL E XEROX 

COMPROVANTE DE VACINAÇÃO 

ANTITETÂNICA EM DIA

* O Nada Consta deverá ser retirado 

no Fórum do município onde reside o 

candidato ou pela Internet.

** O não comparecimento na data 

acima estipulada ensejará na 

eliminação do candidato, conforme 

Edital n.º 01/2012.

CANDIDATO CONVOCADO:

 - ALEXANDRE CAMPOS DE AGUIAR 

- ENFERMEIRO

Paraíba do Sul, 06 de janeiro de 2020.

Elis da Costa Cândido

Setor de Gestão Pública

REPUBLICAÇÃO

Decreto nº 1.378, de 24 de agosto de 

2016

Aprova o plano municipal de 

saneamento básico e dá outras 

providencias

O prefeito do município de Paraíba 

do sul , Marcio Abreu de oliveira, no 

uso de suas atribuições legais, 

especialmente a prevista no artigo 

95, inciso I letra”L” da Lei Orgânica 

municipal,

Decreta:

Art. 1º - fica aprovado, no âmbito do 

município de Paraíba do sul, oplano 

municipal de Paraíba saneamento 

básico – PMSB que será regido pelo 

disposto nesse decreto e seus anexos 

serão disponibilizados no site oficial 

do município.

Paragrafo único. O PMSB tem como 

objetivo integrar as atividades e 

componentes dos serviços de 

saneamento básico, articular políticas 

de desenvolvimento urbano e 

regional e promover o 

desenvolvimento sutentavel do 

município.

Art. 2º - o conjunto de serviços, 

infraestruturas e instalações 

operacionais de saneamento básico 

abrangidos por esse decreto são os 

seguintes:

I. Abastecimento de água 

potável: contituido pelas atividades, 

infraestruturas e instalações 

necessárias ao abastecimento 

público de água potável, desde a 

captação até as ligações predias e 

respectivos instrumentos de 

medição;

II. Esgotamento sanitário: 

constituído pelas atividades, 

infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, 

tratamento e disposição final 

adequados dos esgotos sanitários, 

desde as  ligações prediais até o seu 

lançamento final no meio ambiente;

III. Drenagem e manejo das 

águas pluviais urbanas: conjunto de 

atividades, infraestrutura e 

instalações operacionais de 

drenagem urbana de águas pluviais, 

de transporte, detenção ou retenção 

para o amortecimento de vazões de 

cheias, tratamento e disposição final 

das águas pluviais drenadas nas áreas 

urbanas.

Art. 3º - para adequação execução 

dos serviços públicos de saneamento 

de que trata artigo 2º desse decreto, 

deles se ocuparão profissionais 

qualificados e legalmente habilitados.

Art. 4 º - O município, como titular 

dos serviços públicos de saneamento,
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deverá prestar- los diretamente ou 

por meio de delegação ou concessão, 

autorizados em lei, a qual definira, 

também, o ente responsável pela sua 

regulação e fiscalização, bem como 

os procedimentos de sua atuação, 

conforme determina o art. 9º da lei 

federal nº 11.445/07, e art. 23, III, do 

Decreto Federal nº 7.217/2010.

§ 1 º. A prestação de serviços públicos 

de saneamento básico por entidade 

que não integre a administração do 

titullar depende da celebração de 

contrato, sendo vedada a sua 

disciplina mediante convenios, 

termos de parceria ou outros 

instrumentos de natureza precária.

 § 2º . Os contratos de concessão para 

prestação de serviços públicos de 

saneamento estabelecerão as 

condições de seu  controle e 

fiscalização pelo poder concendente, 

termino, reersão dos bens e serviços, 

direitos dos concessionários ou 

permissionários, prorrogação, 

caducidade e remuneração, que 

permitam o atendimento das 

necessidades de saneamento da 

população e que disciplinem os 

aspectos econômicos-financeiros dos 

contratos..

§ 3º . A delegação, organização, a 

regulação, a fiscalização e a 

prestação dos serviços de 

saneamento básico pelo município 

poderá adotar a forma prescrita nos 

termos do art. 241 da constituição 

federal e da lei nº 11.107, de 6 de abril 

de 2005.

Art. 5º - As atividades administrativas 

de regulação, inclusive organização, e 

de fiscalização dos serviços de 

saneamento básico poderão ser 

executadas.

I. Pelo titular, mediante órgão 

ou entidade de sua administração 

direta ou indireta, inclusive consorcio 

publico do qual participe; ou

II. Mediante delegação , por 

meio de convenio de cooperação, a 

órgão ou entidade de outro ente da 

federação ou consorcio publico do 

qual não participe, intituido para 

gestão associada de serviços 

públicos.

Art. 6º - O Exercico da função de 

regulação atenderá aos seguintes 

princípios:

I. Independência decisória, 

incluindo autonomia administrativa, 

orçamentária e financeira da 

entidade reguladora;

II. Transparência, tecnicidade, 

celeridade e objetividade das 

decisões.

Art. 7º - São objetivos da regulação.

I. Estabelecer padrões e 

normas para a adequada prestação 

dos serviços e para a satisfação dos 

usuários;

II. Garantir o cunmprimento das 

condições e metas estabelecidas;

III. Prevenir e reprimir o abuso 

do poder economic, ressalvada a 

competência dos órgãos integrantes 

do sistema nacional de defesa da 

concorrência;

IV. Definir tarifas que assegurem 

tanto o equilíbrio econômico e 

financeiro dos contratos como 

amodicidade tarifaria, mediante 

mecanismos que introduzam a 

eficiência e eficácia dos serviços e 

que permitam a apropriação social 

dos ganhos de produtividade.

Art. 8º - Em caso de gestão associada 

ou prestação regionalizada dos 

serviços, os titulares poderão adotar 

os mesmos critérios econômicos, 

sociais e técnicos da regulação em 

toda a área de abrangência da 

associação ou da prestação.

Art. 9º - Deverá ser assegurada 

publicidade aos relatórios, estudos, 

decisões e instrumentos equivalentes 

que se refiram à regulação ou à 

fiscalização dos serviços, bem como 

aos direitos e deveres dos usuários e 

prestadores, a eles podendo ter 

acesso qualquer do povo, 

independente da existência de 

interesse direto.

§ 1º. Excluem-se do disposto no caput 

deste artigo os documentos 

considerados sigilosos em razão de 

interesse público da existência de 

interesse direto.

 § 2º. A publicidade a que se refere o 

caput deste artigo deverá se efetivar, 

preferencialmente, por meio de sitio 

mentido na rede mundial de 

computadores – internet.

Art. 10º - O controle social do 

saneamento será feito pelo conselho 

municipal do ambiente – comaps.

Art. 11º - O municipio poderá realizar 

programas conjuntos com a união, 

estado, outros municipior e 

intituições publicas ou privadas, 

mediante convênios de mutua 

cooperação, assistência técnica e 

apoio institucional, com vistas a 

assegurar a operação e a 

administração eficiente dos serviços 

de saneamento ambiental.

Art. 12º - O PMSB será revisto 

periodicamente, a cada 04 (quatro) 

anos, por iniciativa do Chefe 

Executivo, sempre anteriormente à 

elaboração do Plano Plurianual, 

podendo ocorrer em periodo inferior, 

desde que seja justificada 

tecnicamente a necessidade.

Art. 13º - A revisão do PMSB não 

poderá ocasionar inviabilidade 

técnica ou desiquilibrio 

econômico-financeiro na prestação 

dos serviços de saneamento.

Art. 14º - Este Decreto entrará em 

vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em 

contrario.

Paraiba do Sul, 24 de agosto de 2016.

MARCIO DE ABREU OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I ENCONTRA-SE ABAIXO 

DESTA EDIÇÃO

http://bit.ly/anexoIdaediçao240

dodiariooficial
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DECRETO

DECRETO Nº.: 1.802/2020

ALTERA O DECRETO Nº 1.378/2016 E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, na forma dos artigos 67, incisos 

IX, XIV, XXIV e XXV, e 95, inciso I, alíneas “e” e “f”, da Lei Orgânica Municipal, 

DECRETA:

Art. 1° - O artigo 4º do Decreto nº 1.378/2016 passa a vigorar com a seguinte 

redação:

Art. 4º - O Município, como titular dos serviços públicos de saneamento, deverá 

prestá-los diretamente ou por meio de concessão, autorizada em lei.

§1º - Até que lei específica que crie órgão local para regulação de serviços 

públicos a regulação e a fiscalização do contrato de concessão será feita pela 

Secretaria Municipal de Governo, sendo à mesma atribuídas estas funções por 

força deste Decreto, com fundamento na alínea “f”, inciso I, do art. 95, da Lei 

Orgânica Municipal.

§2º - A prestação de serviços públicos de saneamento básico por entidade que 

não integre a administração do titular depende da celebração de contrato, 

sendo vedada a sua disciplina mediante convênios, termos de parceria ou 

outros instrumentos de natureza precária.

§3º – Os contratos de concessão para prestação de serviços públicos de 

saneamento estabelecerão as condições de seu controle e fiscalização pelo 

poder concedente, término, reversão dos bens e serviços, direitos dos 

concessionários, prorrogação, caducidade e remuneração, que permitam o 

atendimento das necessidades de saneamento da população e que disciplinem 

os aspectos econômico-financeiros dos contratos.

§4º - A delegação, organização, regulação, fiscalização e a prestação dos 

serviços de saneamento básico pelo Município poderão adotar a forma 

prescrita nos termos do art. 241, da Constituição Federal e da Lei Federal nº 

11.107, de 6 de abril de 2005.

Art. 2° - O Decreto nº 1.378/2016, com a redação alterada por este Decreto, será 

republicado na íntegra para todos os fins de direito.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 03 de janeiro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

PREFEITO

PUBLICAÇÃO

CALENDÁRIO DE  RECADASTRAMENTO ANUAL APOSENTADOS E 

PENSIONISTAS
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