
Ano 2 • Edição 60 • 16 de maio de 2018Ano 2 • Edição 84 • 01 de novembro de 2018

 A prefeitura de Paraíba do Sul 

continua realizando investimentos na 

recuperação de estradas vicinais em 

diversos bairros. Esta semana, o 

bairro Alvorada, localizado no distrito 

de Werneck, recebeu aplicação de 

bica corrida com compactação na 

Rua Sebastião Tavares, Rua Antônio P. 

Braz e Rua Francisco Fonseca.

 Segundo a moradora Alda 

Maria, o serviço ficou muito bom e 

nunca foi realizado dessa forma: 

“Ficamos muito felizes com a 

qualidade do serviço, que nunca 

houve dessa forma. Quero agradecer 

a prefeitura e dizer que estamos 

muito satisfeitos.” – disse.

 O bairro Salutaris Veraneio 

(Brejal) também recebeu melhorias. 

Na última quarta-feira, dia 31, o bairro 

recebeu um mutirão de limpeza e 

serviços, incluindo a recuperação das 

estradas de terra. “Nunca teve um 

serviço dessa qualidade aqui pra 

gente. Ficou muito bom. A gente vivia 

na poeira, no barro e essa bica corrida 

vai ajudar muito a gente aqui.” – disse 

o morador Josias de Assis Coutinho.

 Várias vias estão recebendo o 

serviço de recuperação, que está 

sendo uma novidade no município. A 

bica corrida recebe compactação 

com rolo compressor e irrigação. Com 

isso, o serviço de nivelação tem um 

resultado melhor e uma durabilidade 

maior.

Prefeitura segue realizando recuperação 
de estradas em Paraíba do Sul
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de Educação por meio de edital 

publicado na imprensa oficial e terão 

ampla divulgação.

Artigo 8º - A Consulta Pública para 

escolha de Diretor e Vice-Diretor das 

Unidades Escolares terá 

regulamentação única para toda Rede 

Municipal de Ensino e será coordenada 

pela Comissão Organizadora 

Municipal, designada pela Secretaria 

Municipal de Educação, através de 

portaria e assim constituída:

I – 02 (dois) representantes da 

Secretaria Municipal de Educação;

II – 01 (um) representante dos 

servidores da carreira do Magistério 

Público do Município de Paraíba do 

Sul;

III – 01 (um) representante do SEPE – 

Paraíba do Sul;

IV – 01 (um) representante do 

Conselho Municipal de Educação.

§ 1º - No processo consultivo, deverá 

ser eleito, 01 (um) suplente para cada 

membro da Comissão Organizadora 

Municipal;

§ 2º - O presidente da comissão deverá 

ser escolhido entre seus pares;

§ 3º - Não poderão integrar a 

Comissão Organizadora Municipal:

a) Os servidores que, candidatos, 

venham a compor chapa inscrita, no 

processo;

b) Os servidores que estejam 

respondendo a qualquer tipo de 

procedimento administrativo 

disciplinar, dentro e fora do Sistema 

Municipal, e/ou que tenham sido 

punidos disciplinarmente por órgãos 

competentes, no ano anterior à data 

da publicação do edital de consulta 

pública.

Artigo 9º - Compete a Comissão 

Organizadora Municipal: 

I – Orientar, acompanhar e fiscalizar o 

processo de consulta para escolha de 

Diretores e Vice-diretores nas escolas 

da Rede Municipal de Ensino; 

II - Receber e analisar as Fichas de 

Inscrições e os respectivos Planos de 

Trabalho, dos candidatos às chapas, 

com base nos critérios estabelecidos 

nesta Lei, para análise e deferimento 

ou indeferimento de sua inscrição; 

III - Dar ciência aos candidatos, por 

escrito, após a entrega de todos os 

Documentos solicitados. Tendo a 

Comissão até 02 dias úteis para 

informar ao(s) candidato(s) o 

deferimento ou indeferimento de sua 

inscrição conforme previsto na 

Declaração de compromisso e entrega 

do Plano de Gestão. Em caso de 

indeferimento, o candidato terá até 02 

dias úteis para apresentar recurso e 

documentos que achar necessário 

para alterar o resultado. A Comissão 

Organizadora Municipal terá até 02 

(dois) dias para responder ao 

candidato se defere ou indefere a sua 

inscrição. 

IV – Analisar se os membros das 

chapas atendem as exigências legais e 

se:  

a) Respondem a processo 

administrativo disciplinar;

b) Possuem vínculo familiar ou 

parentesco de até 2º grau (segundo) 

com os componentes da Comissão de 

consulta pública;

V – Informar a Secretaria Municipal de 

Educação, através de ofício, as chapas 

inscritas ou ausência de inscrições;

VI – Expedir edital de convocação;

VII - Orientar, 7 (sete) dias úteis após a 

publicação desta Lei, o presidente e 1 

(um) representante da unidade escolar 

que compõem a Comissão 

Organizadora Local (Conselho 

Escolar);

VIII - Receber e analisar, no prazo 

estabelecido em cronograma, os 

pedidos de reconsideração previstos 

no Art. 4° desta Lei; 

IX – Providenciar todo material 

necessário ao processo de consulta 

pública, a ser enviado a comissão 

organizadora escolar 

X – Fazer cumprir o cronograma.

DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

ESCOLAR

Artigo 10 - A Comissão Organizadora 

Escolar deverá ser constituída Pelo 

Conselho Escolar de cada Unidade de 

Ensino.

Artigo 11 - Compete ao Conselho 

Escolar para fins desta Lei: 

I - Convocar a Comunidade Escolar no 

prazo de 05 (cinco) dias para 

apresentação das chapas e divulgação 

do dia da consulta pública, de acordo 

com o edital a ser publicado;

II – Receber todo material necessário 

ao processo de consulta pública, bem 

como providenciar o local de votação 

com segurança e privacidade;

III – Organizar listagem dos eleitores 

por mesa de votação, separados por 

segmentos, assegurando o direito a 

voto aos analfabetos e pessoas com 

necessidades especiais;

IV- Providenciar cédula eleitoral, 

identificando-a com carimbo e com o 

nome da Unidade Escolar;

V – Comunicar aos pais ou 

responsáveis pelos alunos, com 

antecedência de 07 (sete) dias, a data 

da realização da consulta pública;

VI – Constituir e orientar as mesas 

receptoras e escrutinadoras 

compostas de 01 (um) Presidente, 01 

(um) Secretário e respectivos 

suplentes, escolhidos entre os 

integrantes da Comunidade Escolar;

VII – Permitir o acesso dos candidatos 

às turmas e às reuniões de pais, para 

divulgação do seu Plano de Ação, 

desde que não interfira no 

funcionamento da escola;

VIII – Orientação do preenchimento da 

Ata de votação e de escrutinação;

IX- Receber e julgar impugnações, 

garantindo o recurso hierárquico;

X- Enviar para a Comissão 

Organizadora Municipal nos prazos 

constantes:

a) Cópia da Ata da Assembleia Geral e 

da Consulta Pública;

b) Relatórios/mapa da apuração com 

proclamação dos resultados;

c) As justificativas da Unidade Escolar 

onde não se realizou o processo 

consultivo.

Artigo 12 - Os Diretores da Unidade 

colocarão à disposição da Comissão 

Organizadora Escolar a relação dos 

integrantes da Comunidade Escolar, 

bem como equipamentos e 

funcionários facilitando a 

implementação do processo 

consultivo.

DA COMUNIDADE ESCOLAR

Artigo 13 - A Comunidade Escolar 

compreende:

I – Os alunos de ensino regular 

matriculados na Unidade de Ensino;

II – O pai/responsável direto pelo 

aluno matriculado;

III – Os funcionários e os membros do 

Magistério Público Municipal que são 

efetivos ou contratados na Rede 

Municipal de Paraíba do Sul e estão em 

pleno exercício da atividade na 

unidade escolar.

IV - Os servidores efetivos, 

permutados e contratados em pleno 

exercício da atividade na unidade 

escolar.

DA VOTAÇÃO DA COMUNIDADE 

ESCOLAR

Artigo 14 - A escolha do Diretor e 

Vice-diretor será feita por voto direto, 

facultativo e secreto da Comunidade 

Escolar, proibido o voto por 

representação ou correspondência.

§1º - Tem direito ao voto na Unidade 

Escolar:

I – Os profissionais efetivos;

II – Os alunos que possuam, no mínimo, 

14 (catorze) anos completos até a data 

da consulta pública;

III – O responsável pelo aluno que não 

tenha direito ao voto.

§1º - Apenas um responsável terá 

direito ao voto.

§2º - No caso de irmãos na mesma 

Unidade Escolar, o responsável só 

poderá votar uma única vez.

§3º - Caso o funcionário de apoio 

administrativo ou professor tenha 

filhos (as), matriculados na Unidade 

Escolar, só poderá votar uma única 

vez.

§4º - O Orientador Pedagógico e 

Supervisor Educacional poderão votar 

nas Unidades Escolares em que 

estejam atuando.

§5º - Poderão votar os membros da 

Unidade Escolar que estejam de férias 

e licenças: prêmio, maternidade e 

médica, não superior a 180 dias

§6º - Não poderão votar nem serem 

votados, professores e funcionários 

que estejam respondendo processo 

administrativo disciplinar.

§7º - Os servidores permutados e os 

servidores que não pertencem ao 

quadro efetivo da Secretaria Municipal 

de Educação não terão direito a voto.

§8º - A secretaria escolar elaborará 

lista constando todos os eleitores da 

comunidade escolar e encaminhará, 

quando solicitado, ao Conselho 

Escolar.
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LEIS

LEI N° 3.502,  DE 29 DE OUTUBRO DE 

2018

EMENTA: INSTITUI O PROCESSO DE 

CONSULTA PÚBLICA PARA 

INDICAÇÃO DIRETORES E 

VICE-DIRETORES  DAS UNIDADES 

ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL   

DE PARAÍBA DO SUL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul no uso de suas atribuições legais ; 

tendo como arcabouço a Constituição 

Federal de 1988, artigo 206, VI e a Lei 

Orgânica do Município de Paraíba do 

Sul, artigo 179, III e 183; juntamente 

com os referenciais jurídicos abaixo 

relacionados:  

- Lei nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes e 

Bases; 

- Lei 13.005/2014 (Plano Nacional de 

Educação); 

- Plano Municipal de Educação (Meta 

19),  Leis 3.187/2015 e  3.380/2017.

-  Estatuto e Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério Público 

Municipal de Paraíba do Sul  Lei nº 

2.278/2002.

Faz saber que a Câmara Municipal de 

Paraíba do Sul aprova e ele sanciona a 

seguinte lei: 

DA CONSULTA PÚBLICA

Artigo 1º - Fica instituído o Processo 

de Consulta Pública para escolha de 

Diretores e Vice-diretores das 

Unidades Escolares da Rede Municipal 

de Paraíba do Sul, na forma desta Lei.

Artigo 2º - O processo consultivo 

ocorrerá de 03 (três) em 03 (três) 

anos, com direito a uma recondução, 

sempre até a primeira quinzena de 

novembro, para posse no dia 02 (dois) 

de janeiro do ano seguinte.

Parágrafo Único – A Secretaria 

Municipal de Educação fará a 

publicação, nos meios de 

comunicação local, do Edital de 

Convocação para Consulta Pública 

para escolha de Diretores e 

Vice-diretores das Unidades 

Escolares. 

Artigo 3º - A função de Diretores e 

Vice-diretores das Unidades da Rede 

Municipal de Ensino, será preenchida 

mediante consulta pública direta e 

secreta para um triênio.

DA CANDIDATURA

Artigo 4º - Para ser candidato a 

Diretor e Vice-diretor serão exigidos 

os seguintes requisitos, com 

comprovação no ato da inscrição:

I - Possuir nível superior em 

Pedagogia; ou nível superior na área 

de Educação com Especialização em 

Gestão Escolar;

II – Ser concursado, efetivo, membro 

do  Magistério Público Municipal, e que 

não esteja cumprindo estágio 

probatório;

III – Ter experiência mínima de 03 

(três) anos de  no quadro do 

magistério na Rede Municipal de 

Ensino de Paraíba do Sul; com pelo 

menos 03 (três) anos de regência de 

turma e estar em efetivo exercício da 

função da carreira de magistério, não 

estando em gozo de licença no 

período das consulta pública;

IV - Estar em pleno exercício de suas 

atividades ou delas não estar afastado 

por mais de 01 (um) ano, salvo em 

caso de licença médica; tendo, neste 

caso, retornado ao exercício da 

atividade em um prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias de antecedência da data 

da consulta pública;  

V – Ter obtido resultado igual ou 

superior a 80% (oitenta por cento) nas 

duas últimas Avaliações de 

Desempenho;

VI – Apresentar Plano de Trabalho 

para a gestão da escola; explicitando 

os aspectos pedagógicos, 

administrativos e financeiros; 

destacando os objetivos e as metas 

para a melhoria da qualidade da 

educação, bem como as estratégias 

para preservação do patrimônio 

público e participação da comunidade 

no cotidiano escolar (na gestão dos 

recursos financeiros e no 

acompanhamento e avaliação das 

ações pedagógicas);

VII – Assinar a Declaração de 

Compromisso do candidato à função 

de Diretor e Vice - Diretor de Unidade 

Escolar da Rede Pública Municipal de 

indicado pela Secretaria Municipal de 

Educação, a que se refere esta Lei, 

deverá participar do Curso de Gestão 

Escolar, que será oferecido pela 

Secretaria Municipal de Educação a 

partir do mês de janeiro, subsequente 

ao Processo Consultivo, composto de 

Formação através de encontros 

presenciais e/ou  a distância.

DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

MUNICIPAL

Artigo 7º - A Consulta Pública para 

escolha de Diretor e Vice-Diretor das 

Unidades Escolares da Rede Municipal 

de Ensino de Paraíba do Sul, que 

ocorrerá no mês de novembro, será 

convocada pela Secretaria Municipal 

Ensino;

VIII – Comprometer-se a frequentar 

cursos e capacitações para 

qualificação do exercício da função 

para a qual vier a ser convocado, após 

a consulta pública.

§1º - É vedada a candidatura de 

membros na Unidade Escolar, que nos 

últimos 05 (cinco) anos tenham sofrido 

qualquer penalidade e que estejam 

sendo alvo de procedimento 

administrativo disciplinar, salvo-se 

nestes, até a data da candidatura 

tiverem concluído, com absolvição 

total do servidor;  

§2º - Não é permitido o registro de 

candidato, embora para cargos 

diferentes, em mais de uma chapa ou 

em mais de uma Unidade Escolar;

Artigo 5º - O cumprimento da carga 

horária de Diretor e Vice-Diretor fica 

assim estabelecido:

I - Diretor geral

a) No caso de escolas que atendam 

apenas a 01 (um) turno, o candidato 

que tiver duas 02 (duas) matrículas, 

somente exercerá a função de diretor 

em uma matrícula, devendo cumprir 

uma jornada de 30 (trinta) horas 

semanais; respeitando a licitude no 

caso de acumulação de cargos;

b) Em escolas com mais de 01 (um) 

turno, o candidato que tenha uma 

matrícula deverá cumprir no mínimo 

30 (trinta) horas semanais, o candidato 

que tiver duas matrículas deverá 

cumprir no mínimo, 40 (quarenta) 

horas semanais; 

 c) O candidato que esteja permutado 

cumprirá mínimo de 40 (quarenta) 

horas semanais. Caso a permuta 

termine ele deverá cumprir o mínimo 

de 30 (trinta) horas semanais.

II - Vice-Diretor 

a) O profissional que tiver 01 (uma) 

matrícula cumprirá, no mínimo, 25 

(vinte e cinco) horas semanais na 

Unidade escolar;

b) No caso, do candidato a vice - 

direção possuir 02 (duas) matrículas, 

somente exercerá a função em uma 

delas. 

Artigo 6º - O membro do magistério 

escolhido no processo consultivo ou 

§9º - A Comissão Organizadora 

Escolar tornará pública a lista de 

eleitores da comunidade escolar, no 

prazo não inferior a 15 (quinze) dias da 

data da consulta pública.

DO  RESULTADO

Artigo 15 – A consulta pública para 

Diretores e Vice-Diretores das 

unidades escolares somente terá 

validade se a participação mínima do 

segmento pais/alunos for de 30% 

(trinta por cento), e do segmento 

Magistério/Funcionários atingir 51% 

(cinquenta e um por cento), do 

respectivo universo de eleitores; 

Artigo 16 - Será declarada vencedora, 

após a apuração do processo de 

consulta, a chapa que obtiver maioria 

simples dos votos válidos.

§ 1º - No caso de chapa única, a mesma 

será considerada vencedora se obtiver 

maioria simples dos votos válidos 

(mais que a metade do número total 

de indivíduos que compõe o grupo).

§ 2º -  Não alcançado o percentual de 

votos mencionado no caput do artigo, 

o Diretor e o Vice - Diretor da unidade 

escolar serão escolhidos por indicação 

da Secretaria Municipal de Educação 

para um mandato de 1 (um) ano letivo. 

Decorrido esse prazo, nova consulta 

pública será realizada na unidade 

escolar, onde a chapa vencedora 

exercerá suas funções pelo prazo 

restante até a próxima consulta 

pública.

Artigo 17 – Excepcionalmente, não 

havendo chapa inscrita para o 

processo de consulta pública na 

unidade escolar, a Secretaria Municipal 

de Educação indicará representante(s) 

para mandato de 1 (um) ano letivo. 

Parágrafo único – Faltando 1 (um) mês 

para o término do mandato do 

candidato indicado pela Secretaria 

Municipal de Educação, um novo 

processo de consulta pública deve ser 

iniciado, onde a chapa vencedora 

exercerá suas funções pelo prazo 

restante até a próxima consulta 

pública.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 18 – O Secretário Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul poderá 

editar normas complementares, 

visando à regulamentação e fiel 

observância ao disposto na presente. 

Artigo 19 – Havendo vacância ou 

renúncia do mandato, a Secretaria 

Municipal de Educação, indicará  

representante(s) para mandato de 1 

(um) ano letivo. Decorrido esse prazo, 

nova consulta pública será realizada na 

Unidade Escolar, onde a chapa 

vencedora exercerá suas funções pelo 

prazo restante até a próxima consulta 

pública.

Artigo 20 - Aquele que não se 

consagrar vitorioso não poderá, sob 

nenhuma hipótese, ser indicado pela 

Secretaria Municipal de educação para 

exercer o mandato nos casos do § 2º 

do artigo 17 e no artigo 18 na referida 

Unidade escolar.

Artigo 21 – A hipótese de nova 

consulta pública só ocorrerá se não 

tiver sido cumprido 2/3 do mandato, 

ocasião em que será indicado novo 

representante (es) pela Secretaria 

Municipal de Educação até o final do 

período.

Artigo 22- A tentativa de fraude à 

consulta pública constituirá infração 

disciplinar  passível de punição com 

pena de demissão, nos termos da Lei 

específica.

Artigo 23 – As gratificações serão 

definidas e remuneradas conforme o 

Estatuto e Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério Público 

Municipal de Paraíba do Sul  Lei nº 

2.278/2002.

Artigo 24 – As atribuições de diretores 

e vice-diretores estão definidas no 

anexo V da Lei  nº 2.278/2002 e  

Regimento Escolar.

Artigo 25 – Esta Lei entrará em vigor 

na data de sua publicação e revoga as 

disposições em contrário.

PARAÍBA DO SUL, 29 DE OUTUBRO 

DE 2018

EMENTA: DISCIPLINA A DELEGAÇÃO 

DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

TRANSPORTE COLETIVO DE 

PASSAGEIROS MEDIANTE 

CONCESSÃO, CRIA O CONSELHO 

MUNICIPAL DE TRANSPORTES E 

CONTÉM OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL,no uso das 

atribuições que lhe confere a Lei 

Orgânica Municipal, faço saber que a 

Câmara Municipal aprova e eu 

sanciono a seguinte lei:

Capítulo I

DO TRANSPORTE COLETIVO DE 

PASSAGEIROS MEDIANTE 

DELEGAÇÃO POR CONCESSÃO 

Art. 1º - Fica o Poder Público 

autorizado a delegar a terceiros, por 

meio de concessão, a prestação e a 

exploração do serviço de transporte 

coletivo público de passageiros, no 

todo ou em parte, sempre em caráter 

temporário e por prazo determinado, 

nos termos desta lei.

§ 1º - O Poder Público, sempre que 

possível, dando primazia ao princípio 

da eficiência administrativa, deverá 

optar pela prestação indireta dos 

serviços de transporte coletivo em 

substituição à prestação direta estatal 

e à prestação por empresas estatais.

§ 2º - A delegação da prestação do 

serviço público por concessão poderá 

ser feita por 15 (quinze) 

anos)prorrogáveis por igual período, 

respeitado o contido nesta lei.

§ 3º - O disposto no "caput" deste 

artigo não impede o Poder Público de 

utilizar outras formas ou instrumentos 

jurídicos para transferir a terceiros a 

operação direta do serviço de 

transporte coletivo público de 

passageiros, ou parcelas desta, 

mediante prévio procedimento 

licitatório, aplicando-se as regras 

previstas nesta lei e as demais 

disposições legais federais e 

municipais pertinentes.

§ 4º - O Poder Público poderá valer-se 

da concessão patrocinada de que trata 

a Lei Federal nº 11079/2004 nas 

hipóteses em que o projeto de 

concessão não se mostre, do ponto de 

vista econômico-financeiro, 

auto-sustentável, obedecidos os 

termos da legislação específica.

§ 5º - O Poder Público poderá valer-se 

da concessão administrativa de que 

trata a Lei Federal nº 11.079/2004 

quando decidir por instituir a 

prestação do serviço público sem 

custo para o usuário, obedecidos os 

termos da legislação específica.

§ 6º - O Poder Público deverá dar 

preferência à concessão comum 

regida pela Lei nº 8987/95 

relativamente às modalidades da 

concessão patrocinada e da 

concessão administrativa, esgotando a 

busca por meios alternativos à 

contraprestação pecuniária do Poder 

Público como forma de assegurar a 

viabilidade econômico-financeira do 

projeto de concessão, valendo-se do 

disposto no artigo 11 da Lei nº 8987/95.

§ 7º - Em caráter emergencial e a título 

precário, o Poder Público poderá 

utilizar outros instrumentos jurídicos 

para transferir a operação do serviço, 

objeto do "caput" deste artigo, até que 

seja possível o restabelecimento da 

normalidade de sua execução.

§ 8º - As concessões de serviço de 

transporte coletivo público poderão 

ter seus prazos renovados ou 

prorrogados, por igual período, a 

critério do poder concedente, nos 

seguintes casos:

I - quando a concessionária houver 

prestado o serviço com qualidade 

satisfatória, aferível mediante os 

seguintes critérios:

a) a concessionária tiver operado as 

linhas objeto da concessão, durante 

seu prazo inicial, com índice de 

eficiência igual ou superior a 90% 

(noventa por cento);

b) a concessionária tiver renovado a 

frota operante conforme os critérios 

definidos emlei ou contrato, durante o 

prazo inicial da concessão.

II - quando, mediante apuração técnica 

do poder concedente não teve 

assegurado o equilíbrio 

econômico-financeiro de seu contrato, 

possuindo parcelas de bens e 

instalações a depreciar ou 

remunerações tarifárias não auferidas 

durante a concessão, ocasião em que a 

renovação ou prorrogação será 

efetuada por período que, ao mesmo 

tempo, garanta o restabelecimento da 

equação econômico financeira inicial e 

acarrete o menor ônus possível à 

tarifa, limitado ao prazo estabelecido 

no contrato original.

Art. 2º - Poderá o Poder Concedente 

prever no projeto da concessão e no 

Edital de licitação a integração da 

exploração de outros bens associados 

direta ou indiretamente ao transporte 

coletivo de passageiros, como 

instalações comerciais nas estações de 

passageiros, espaços publicitários no 

interior e exterior veículos, entre 

outros negócios, como fonte acessório 

ou alternativa de receita da concessão, 

no objetivo de assegurar a modicidade 

tarifária aos usuários e a socialização 

do serviço público.

Art. 3º - No exercício do 

gerenciamento do sistema de 

transporte coletivo, no objetivo de 

manter a melhor prestação do serviço 

público, o Poder Concedente poderá 

modificar o modal operacional de 

veículos, determinando à empresa 

concessionária os tipos de veículos a 

serem utilizados, inclusive, caso 

necessário, com maior ou menor 

capacidade de transporte do que os 

originalmente fixados pelo Edital de 

Licitação, restabelecendo-se 

conseqüentemente a equação 

econômico-financeira, conforme o 

modal utilizado.

Parágrafo Único - As modificações no 

objeto da concessão produzidas pela 

Administração serão determinadas 

pela autoridade administrativa com 

competência para a assinatura do 

contrato, devidamente precedida das 

seguintes etapas e documentos:

I - apresentação de proposta de 

modificação pela autoridade com 

competência para a assinatura do 

contrato;

II - oportunidade da manifestação do 

concessionário, instruída ou não com 

planilha de recomposição dos preços 

na hipótese de rompimento da 

equação econômico-financeira do 

contrato, em prazo máximo de cinco 

dias úteis, prorrogável por 

requerimento motivado do 

interessado;

III - apresentação de planilha de 

recomposição, com a indicação das 

fontes de custeio, ou homologação 

com ou sem ressalvas de planilha 

apresentada pelo concessionário com 

parecer do departamento técnico 

competente do Município, vistado pela 

procuradoria jurídica;

IV - determinação, por ato 

administrativo próprio, da modificação 

contratual na concessão, 

contemplando-se eventual 

recomposição da equação 

econômico-financeira, nos termos do 

inciso;

 III deste parágrafo.

Capítulo II

DA FORMAÇÃO DOS CONTRATOS DE 

CONCESSÃO E DE PERMISSÃO

Art. 4º - As concessões e permissões 

para a prestação dos serviços serão 

outorgadas mediante prévia licitação, 

nos termos desta Lei e demais 

legislação aplicável.

Art. 5º  - As licitações para concessão 

ou permissão de serviço de transporte 

público de passageiros deverão se 

processar pela modalidade 

concorrência pública e, 

preferencialmente, pelo tipo de 

licitação que seja a de menor tarifa.

Art. 6º - A estrutura tarifária aplicável à 

concessão deverá observar a estrutura 

oficial de custos operacionais de 

transporte urbano recomendada pelo 

Ministério dos Transportes.

Art. 7º  - O processo licitatório será 

informado pelos princípios da 

isonomia, da economicidade, do 

julgamento objetivo, da vinculação ao 

edital e do formalismo moderado, 

entre outros.

Art. 8º - Na elaboração do edital de 

licitação estão proscritas exigências 

de habilitação que se configurem 

excessivas relativamente ao mínimo 

necessário à adequada e segura 

execução do objeto contratado, assim 

como estão proscritoscritérios de 

julgamento que não mantenham 

relação estreita com a configuração 

técnica dos serviços a serem 

concedidos, sob os aspectos 

qualitativo e quantitativo.

Art. 9º - Pequenas falhas formais e 

erros materiais, quando não 

produzirem prejuízos ao processo 

licitatório e ao interesse público, 

poderão ser superados de molde a 

assegurar o efetivo alcance da 

proposta mais vantajosa à 

Administração.

SEÇÃO ÚNICA

DA TARIFA

Art. 9º - O cálculo da tarifa da 

concessão será efetuado com base em 

planilha de custos, elaborada pelo 

Município, anexada ao edital de 

licitação e ao contrato de concessão, 

que levará em conta o custo por 

quilômetro rodado da operação e o 

índice de passageiros pagantes 

transportados por quilômetro (IPK), 

atualizados.

§ 1º - A tarifa será fixada por decreto 

do Prefeito Municipal, em valor 

suficiente para manter o equilíbrio 

econômico e financeiro do Sistema de 

Transporte de modo global, 

respeitados os parâmetros tarifários 

definidos nesta lei e na planilha 

tarifária, que acompanhará o edital de 

licitação e o contrato de concessão.

§ 2º - Na elaboração do cálculo 

tarifário, as isenções e descontos 

previstos nesta Lei e definidos pelo 

Poder Concedente serão deduzidos do 

número de passageiros transportados, 

salvo quando houver o pagamento 

dessas modalidades de transporte por 

outras fontes de financiamento.

Art. 10 - São itens da planilha para 

efeito de cálculo tarifário:

I - Custo Operacional;

II - Custo de Capital;

III - Custo Básico de Administração;

IV - Margem Mínima de lucro líquido;

V - Custo Tributário.

Art. 11 - Considera-se Custo 

Operacional o conjunto de encargos e 

despesas decorrentes da operação do 

serviço de transporte pelo 

concessionário com combustíveis, 

lubrificantes, rodagem, peças e 

acessórios, contingências, serviços de 

terceiros relativos à manutenção, 

pessoal de manutenção, pessoal de 

tráfego, encargos sociais, uniformes, 

seguros (obrigatórios, contra 

terceiros, material, pessoal e moral), 

fundo de assistência Sindical, 

benefícios sociais, entre outros custos 

cuja assunção seja indispensável à 

operação do sistema.

Art. 12 - Consideram-se como custos 

de capital a remuneração e a 

depreciação de capital investido na 

frota, bem como a depreciação e 

remuneração de capital investido em 

máquinas, instalações e equipamentos 

e a remuneração de almoxarifado.

Art. 13 - Consideram-se como 

integrantes do custo básico de 

administração:

I - custo de pessoal de administração: 

os custos relativos ao pessoal da 

administração serão obtidos através 

de coeficiente em relação ao custo de 

pessoal de tráfego (operação), a ser 

definido pelo Poder Executivo na 

planilha tarifária do sistema, parte 

integrante do edital de licitação e do 

contrato de concessão.

II - custo de despesas gerais: 

consideram-se aqueles custos 

necessários à execução dos serviços 

não vinculados diretamente à 

operação do sistema de transporte, e 

serão obtidos através de coeficiente 

mensal que incidirá em relação ao 

preço de um veículo equivalente 

completo, para cada veículo da frota 

total, a ser incluído na planilha do 

sistema, parte integrante do edital de 

licitação e do contrato de concessão.

III - custo de remuneração da diretoria: 

considera-se como custo de 

remuneração da diretoria o valor 

necessário, dentro das metas de 

eficiência, para o pagamento de pro 

labore mensal aos diretores 

necessários ao exercício das funções 

de direção da concessionária, e serão 

obtidos através de coeficiente mensal 

que incidirá em relação ao salário base 

(sem encargos) do motorista, por 

veículo da frota total, a ser incluído 

pelo Poder Executivo na planilha do 

sistema, parte integrante do edital de 

licitação e do contrato de concessão.

Art. 14 - Considera-se Custo Tributário 

os tributos, taxas e contribuições que 

incidem ou vierem a incidir sobre a 

receita e a movimentação financeira 

do sistema (atualmente PIS - COFINS - 

ISS - CPMF) sendo esse custo 

necessariamente vinculado à 

legislação vigente, consideradas as 

variações porventura existentes.

Art. 15 - Os itens componentes dos 

parâmetros de custo da planilha 

somente poderão ser modificados de 

comum acordo entre as partes, 

mantendo-se sempre o equilíbrio 

econômico financeiro do sistema e do 

contrato e sempre mediante consulta 

prévia ao Conselho Municipal de 

Transporte Coletivo.

Capítulo II

DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

TRANSPORTE COLETIVO

Art. 16 - Fica instituído o Conselho 

Municipal de Transporte Coletivo 

como órgão colegiado consultivo em 

deliberações que envolvam políticas 

públicas acerca do transporte coletivo 

urbano no Município de PARAÍBA DO 

SUL, compondo-se de membros do 

Poder Público, dos delegatários do 

serviço e representantes da Sociedade 

Civil, nos termos previstos nesta Lei.

Art. 17 - Os objetivos do Conselho 

Municipal de Transporte Coletivo do 

Município de PARAÍBA DO SUL são:

I - promover a participação da 

comunidade na formação de decisões 

relevantes acerca de políticas 

regulatórias de transporte coletivo 

urbano municipal;

II - elaborar proposições acerca de 

políticas regulatórias de transporte 

coletivo urbano municipal para análise 

pelo Poder Executivo;

III - participar, como órgão consultivo, 

da formação de decisões relevantes 

acerca de políticas regulatórias de 

transporte coletivo urbano municipal;

IV - aproximar as diversas classes de 

usuários do serviço público de 

transporte coletivo urbano do Poder 

Concedente e dos prestadores do 

serviço;

V - fornecer informações aos Poderes 

Públicos acerca da situação da 

prestação dos serviços de transporte 

coletivo urbano, ampliando o seu 

universo de elementos para fins de 

controle.

Parágrafo Único - O Conselho 

Municipal de Transporte Coletivo se 

manifestará, nos termos de suas 

competências, através de 

deliberações, cujos quoruns e 

procedimentos serão definidos em 

regimento interno, a ser elaborado e 

aprovado logo após a constituição do 

órgão, na forma do artigo a seguir.

Art. 18 - A composição específica do 

Conselho Municipal de Transporte 

Coletivo será definida por ato 

regulamentar do Poder Executivo, 

sendo que dois quartos de sua 

composição serão reservados a 

grupos de usuários; um quarto aos 

representantes do Poder Executivo e 

um quarto a representantes dos 

prestadores-delegatários.

Parágrafo Único - Os membros do 

Conselho não serão remunerados para 

essa função e nem obterão qualquer 

espécie de vantagens ou benefícios 

diretamente decorrentes de sua 

participação no referido órgão.

Capítulo III

DOS PRINCÍPIOS GERAIS

Art. 19 A região, cuja densidade 

demográfica viabilize a implantação 

do serviço de transporte coletivo, será 

considerada atendida sempre que sua 

população não esteja sujeita a 

deslocamento médio superior a 600 

metros para área urbana e 1.500 

metros para área rural, para acesso da 

residência ou do local de trabalho, 

para o ponto de transporte coletivo 

mais próximo.

§ 1º - Em áreas com características 

urbanas, que não estejam previstas 

como zona urbana na legislação 

vigente de perímetro urbano, o Poder 

Público poderá reduzir para até 600 

metros a distância média máxima 

admitida para o deslocamento dos 

usuários de suas residências ou locais 

de moradia ao ponto de transporte 

coletivo mais próximo.

§ 2º - Outros deslocamentos de 

distância inferior aos previstos neste 

artigo poderão ser tomados por 

referência na organização dos pontos 

de transporte coletivo.

Art. 20 O serviço público deve ser 

planejado de modo a alcançar ampla 

capilaridade e assegurar a socialização 

do atendimento, sendo que poderá o 

Poder Público utilizar de mecanismos 

de financiamento internos ou externos 

à concessão a financiar ou subsidiar a 

operação do serviço em regiões cuja 

densidade demográfica não viabilize 

economicamente o pagamento da 

tarifa técnica.

Parágrafo Único - Considera-se tarifa 

técnica, para os fins deste artigo, o 

valor idealmente considerado, por 

usuário, suficiente para viabilizar 

economicamente a prestação 

auto-sustentável do serviço público 

como um todo.

Art. 21 O Município, com base nas 

diretrizes de seu Plano Diretor, poderá 

firmar convênios ou contratar 

consórcios públicos com o Governo do 

Estado e/ou com os Municípios de sua 

região para, em cumprimento ao 

Estatuto das Cidades - Lei Federal nº 

10.257/2001, planejar e promover a 

integração regional de sistemas de 

transporte coletivo, desde que haja o 

cumprimento das normas do presente 

dereto e desde que integralmente 

respeitado o equilíbrio econômico 

financeiro dos contratos de concessão 

envolvidos.

§ 1º - A decisão de integrar o sistema 

de transporte municipal com sistemas 

de transporte de municípios vizinhos, a 

cargo do Poder Executivo Municipal, 

deverá, necessariamente, ser 

precedido de estudo técnico 

específico, acompanhado pelo 

Conselho Municipal de Transporte 

Coletivo, a ser instituído por lei.

§ 2º - No caso de a integração de 

sistemas ser efetuada mediante a 

contratação de Consórcio Público, 

além de observar, previamente, o 

disposto no parágrafo anterior, deverá 

ser precedida de aprovação de lei 

autorizativa específica e observar os 

demais requisitos da Lei Federal nº 

11.107/2005 e de seu Decreto 

Regulamentar.

§ 3º - Até que se realize a integração 

referida neste artigo fica mantido o 

ajuste firmado em forma de 

autorização pelos municípios de 

Paraíba do Sul e Vassouras para 

atender às linhas Paraíba do Sul para 

Andrade Costa e Paraíba do Sul para 

Vieira Cortez.

Art. 22 - O Poder Executivo Municipal, 

por razões de conveniência, 

oportunidade e eficiência, poderá se 

valer dos serviços da concessionária 

do transporte coletivo público para 

atender as linhas do transporte escolar 

municipal de responsabilidade da 

Prefeitura, integrando esse 

atendimento com o sistema de 

transporte coletivo público.

§ 1º - Para viabilizar o disposto nesse 

artigo, o Poder Executivo Municipal 

deverá celebrar termo aditivo ou 

contrato administrativo específico 

com a concessionária, em 

procedimento de inexigibilidade 

licitatória, por prazo renovável que 

não ultrapasse 60 meses, na forma do 

art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93.

§ 2º - O contrato administrativo a que 

se refere o parágrafo anterior deverá 

prever, como remuneração da 

concessionária, a ser arcada com 

recursos orçamentários municipais, 

valor nunca superior ao custo 

atualizado do quilômetro rodado do 

transporte coletivo público, apurado 

através da planilha tarifária da 

concessão desse serviço.

§ 3º - Acaso a integração do 

transporte coletivo público com o 

transporte escolar, através da 

assinatura do contrato a que se 

referem os parágrafos anteriores, 

interfira na equação econômico 

financeira da concessão daquele 

primeiro serviço, acarretando redução 

de encargos da concessionária, o 

Poder Público Municipal deverá 

promover a competente redução 

tarifária, em benefício dos usuários do 

sistema.

§ 4º - A integração do transporte 

coletivo público com o transporte 

escolar, a que se refere esse artigo, 

será possível através da criação de 

linhas especiais, exclusivas para os 

estudantes, ou integração da demanda 

usuária de transporte escolar nas 

linhas regulares do sistema, mediante 

a utilização de ônibus com modais 

específicos, tal como exigido pela 

legislação federal, estadual e municipal 

atinente ao transporte escolar.

§ 5º - O exercício da faculdade prevista 

no caput desse artigo, pelo Município, 

com a anuência da concessionária, não 

poderá jamais significar quebra de 

equilíbrio econômico-financeiro ou 

ensejar aumento de tarifa da 

concessão do transporte coletivo 

público.

§ 6º - A decisão de integrar o sistema 

de transporte coletivo público com o 

transporte escolar de 

responsabilidade da Prefeitura 

Municipal deverá, necessariamente, ser 

precedida de estudo técnico e de 

impacto econômico e financeiro 

específico, acompanhado pelo 

Conselho Municipal de Transporte 

Coletivo, instituído pela presente lei, 

devendo sempre privilegiar a melhor 

integração logística possível entre o 

sistema público de transporte coletivo 

e as necessidades do transporte 

escolar com vistas a redução global 

dos custos de ambas modalidades de 

serviço.

Art. 23–Esta lei entra em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL-RJ, 

22 DE OUTUBRO DE 2018.

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

N O M E A R:

Rafaela Murta A. Vieira,  portadora do 

CPF 139.717.037.98,  para exercer o  

cargo comissionado de Coordenador I, 

da Secretaria Municipal de Saúde,  com 

efeitos retroativos a 01 de Outubro de 

2018; 

Tais Moreira Pereira,  portadora do 

CPF 117.258.487.75,  para exercer o  

cargo comissionado de Coordenador 

III, da Secretaria Municipal de 

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 19 de Setembro 

de 2018; 

Thainá Gonçalves Santana,  portadora 

do CPF 127.886.327.38,  para exercer o  

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Saúde,  com efeitos 

retroativos a 14 de Setembro de 2018;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  10 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

E X O N E R A R    a pedido,  Edna 

Pereira Gorito, do cargo de Auxiliar de 

Enfermagem ( Processo Seletivo 

Simplificado ), lotada na Secretaria 

Municipal de Saúde, a partir de 

01/10/2018, de  acordo com o 

Processo 2018/10/8683.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  17 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R    (  12 ) doze meses de 

Licença Premio, a Marta Maria 

Rodrigues, Professor I, lotada na 

Secretaria Municipal de Educação, no 

período de 01/02/2019 a 01/02/2020, 

de acordo com o processo 

2018/9/8266.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  18 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R    (  15 ) quinze meses 

de Licença Premio, a Rosali Menezes 

de Jesus Torres, Fonoaudióloga, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Saúde, no período de 01/11/2018 a 

01/02/2020, de acordo com o 

processo 2018/8/7208.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  25 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R    (  18 ) dezoito meses 

de Licença Premio, a Viviane dos 

Santos Visconti, Psicóloga, lotada na 

Secretaria Municipal de Saúde, no 

período de 01/02/2019 a 01/08/2020, 

de acordo com o processo 

2018/10/8609.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  25 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Albertino Marcelino de Melo,   portador  

do  CPF  455.908.937.04 do cargo

comissionado de Coordenador II, da 

Secretaria Municipal de Transportes, 

Obras e Projetos, com efeitos

retroativos a 10 de Outubro de 2018;

Elizabeth Rocha da Silva Ferreira,  

portadora do CPF  cargo 

622.731.757.87, o  do do cargo 

comissionado de Coordenador III, da 

Secretaria Municipal de Governo, com 

efeitos retroativos a 01 de bro de  

Outubro de 2018; 

Lucia Almeida de Oliveira Batitucci , 

portadora do  CPF 006.264.137.96, 

cargo cargo comissionado de Oficial 

de Programas Municipais B, da 

SecretaRia Municipal de Saúde,  com 

efeitos  a 19

de Outubro de 2018;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  30 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

N O M E A R:

Carlos Jose Victor dos Santos,  

portador  do  CPF 110.986.997.50 para

exercer o cargo comissionado de 

Oficial de Programas Municipais B, da  

Secretaria  Municipal   de

Obras, com efeitos retroativos a 04 de 

Outubro de 2018; 

Elizabeth Rocha da Silva Ferreira,  

portadora  do   CPF 622.731.757.87

para exercer o cargo comissionado de 

Oficial de Programas Municipais B, da 

Secretaria Municipal 

de Governo, com efeitos retroativos a 

01 de Outubro de 2018; 

Elizabeth Vitor dos Santos,   portadora   

do CPF   084.653.417.70   para

exercer o do cargo  comissionado de  

Assistente  Operacional     da      

Educação,      com      efeitos

 retroativos 01 de Agosto de 2018; 

Emanuel Vitor  Soares da Silva,   

portador     do     CPF  144.473.937.94

para   exercer   o    cargo    

comissionado   de   Assistente 

Operacional da Educação, da 

Secretaria  

Municipal de Educação, com efeitos 

retroativos a 24 de Novembro de 2018; 

Herika de Almeida Pinto,  portadora    

do     CPF 102.061.967.84,    para

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria  

Municipal    de    Educação,   com  

efeitos retroativos a 02 de Outubro de 

2018; 

Jose Roberto Carvalho Farinelli,       

portador  do   CPF 119.160.496.99

para exercer o cargo comissionado de 

Coordenador II, da Secretaria      

Municipal  de  Transportes, 

Obras e Projetos, com efeitos 

retroativos a 10 de Outubro de 2018; 

Lucia Almeida de Oliveira Batitucci ,   

portadora   do      CPF    cargo   

006.264.137.96, do cargo 

comissionado de Coordenador I,    da   

Secretaria Municipal   de Saúde, 

com efeitos retroativos a 19 de 

Outubro de 2018; 

Marcio Alves Vasconcelos,  portador    

do    CPF 074.032.847.63,  para

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de Governo, com efeitos 

retroativos a 08 de Outubro de 2018;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  30 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

- NA PORTARIA 151/2018, ONDE SE LÊ 

ELISABETE MARIA DO N SOUZA, 

ASSESSOR II O CORRETO É 

ASSESSOR III

- NA PORTARIA 151/2018, ONDE SE LÊ 

MARIA ADELAIDE P CORDEIRO, 

ASSESSOR II, O CORRETO É 

COORDENADOR I

- NA PORTARIA 1512018, ONDE SE LÊ 

ZILDA APARECIDA NASCIMENTO DA 

SILVA, ASSISTENTE OPERACIONAL 

DA EDUCAÇÃO, O CORRETO É 

OFICIAL DE PROGRAMAS 

MUNICIPAIS b, DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

oPregão Presencial nº 080/2018 – 

Processo Licitatório nº 086/2018, cujo 

objetivo é a Seleção de empresas 

especializadas para Composição do 

Quadro geral de Registro de Preços 

para eventuais fornecimentos de 

CESTAS BÁSICAS, atendendo à 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Direitos Humanos. O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

se dará no dia21/11/2018 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. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 01 de novembro de 2018 – 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 081/2018 – 

Processo Licitatório nº 087/2018, cujo 

objetivo é a Seleção de empresas 

especializadas para Composição do 

Quadro geral de Registro de Preços 

para eventuais fornecimentos de 

UNIFORMES, atendendo à Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos. O Credenciamento 

e o recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” se dará no 

dia21/11/2018 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: 

(24)2263-4469. Paraíba do Sul, 01 de 

novembro de 2018 – Alessandro 

Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 082/2018 – 

Processo Licitatório nº 088/2018, cujo 

objetivo é a Seleção de empresas 

especializadas para Composição do 

Quadro geral de Registro de Preços 

para eventuais fornecimentos de  

MATERIAIS ELÉTRICOS e 

HIDRÁULICOS para manutenção, 

atendendo às Secretarias Municipais 

de Assistência Social e Direitos 

Humanos e de Educação. O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

se dará no dia22/11/2018 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. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 01 de novembro de 2018 – 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 083/2018 – 

Processo Licitatório nº 089/2018, cujo 

objetivo é a Seleção de empresas 

especializadas para Composição do 

Quadro geral de Registro de Preços 

para eventuais PRESTAÇÕES DE 

SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA 

SÉPTICA nas Unidades Escolares, 

atendendo à Secretaria Municipal de 

Educação. O Credenciamento e o 

recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” se dará no 

dia22/11/2018 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: 

(24)2263-4469. Paraíba do Sul, 01 de 

novembro de 2018 – Alessandro 

Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

oPregão Presencial nº 084/2018 – 

Processo Licitatório nº 090/2018, cujo 

objetivo é a contratação de Instituição 

Financeira autorizada pelo Banco 

Central, para a prestação de serviços 

de pagamento, com exclusividade, de 

subsídios, vencimentos, proventos, 

demais parcelas estipendiais e 

indenizatórias aos servidores e 

membros do quadro de funcionários 

do Município, doravante denominados 

BENEFICIÁRIOS, mediante crédito a 

ser efetuado em contas correntes ou 

contas salários, sem qualquer custo ou 

ônus para estes órgãos ou aos seus 

membros e servidores.. O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

se dará no dia14/11/2018 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. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 01 de novembro de 2018 – 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

ERRATA - A PREFEITURA MUNICIPAL 

DE PARAÍBA DO SUL, ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO, torna público que, 

no Item 4.1 – POLÍTICA TARIFÁREA, 

do ANEXO II, PROJETO BÁSICO, 

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, do 

Edital de Licitação nº 085/2018 - 

Concorrência Pública nº 001/2018, 

onde se Lê Idoso com idade igual ou 

superior a 60 anos e inferior a 65 anos 

– Leia-se: Idoso com idade igual ou 

superior a 65 anos. Publicação por 

incorreção. Paraíba do Sul/RJ, 31 de 

outubro de 2018. Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE SEGUNDO TERMO 

ADITIVO

Processo: 2018/9/7761

O b j e t o : R e e q u i l í b r i o 

Econômico-Financeiro (Diesel S10)

Contratante: Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul 

Contratada: Posto de Gasolina 

Gauchão de Três Rios Ltda

Período:Vigência da Ata de Registro 

de Preços (inalterada)

Valor Antes da Correção: R$ 3,68 (três 

reais e sessenta e oito centavos), por 

Litro

Valor Após Correção: R$ 3,90 (três 

reais e noventa centavos), por Litro

Recurso: Tesouro Municipal

Data Aditivo: 06/09/2018

Amparo Legal:Art. 65, Inciso II, Letra 

“d”, da Lei nº 8.666 de 21.06.93.
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de Educação por meio de edital 

publicado na imprensa oficial e terão 

ampla divulgação.

Artigo 8º - A Consulta Pública para 

escolha de Diretor e Vice-Diretor das 

Unidades Escolares terá 

regulamentação única para toda Rede 

Municipal de Ensino e será coordenada 

pela Comissão Organizadora 

Municipal, designada pela Secretaria 

Municipal de Educação, através de 

portaria e assim constituída:

I – 02 (dois) representantes da 

Secretaria Municipal de Educação;

II – 01 (um) representante dos 

servidores da carreira do Magistério 

Público do Município de Paraíba do 

Sul;

III – 01 (um) representante do SEPE – 

Paraíba do Sul;

IV – 01 (um) representante do 

Conselho Municipal de Educação.

§ 1º - No processo consultivo, deverá 

ser eleito, 01 (um) suplente para cada 

membro da Comissão Organizadora 

Municipal;

§ 2º - O presidente da comissão deverá 

ser escolhido entre seus pares;

§ 3º - Não poderão integrar a 

Comissão Organizadora Municipal:

a) Os servidores que, candidatos, 

venham a compor chapa inscrita, no 

processo;

b) Os servidores que estejam 

respondendo a qualquer tipo de 

procedimento administrativo 

disciplinar, dentro e fora do Sistema 

Municipal, e/ou que tenham sido 

punidos disciplinarmente por órgãos 

competentes, no ano anterior à data 

da publicação do edital de consulta 

pública.

Artigo 9º - Compete a Comissão 

Organizadora Municipal: 

I – Orientar, acompanhar e fiscalizar o 

processo de consulta para escolha de 

Diretores e Vice-diretores nas escolas 

da Rede Municipal de Ensino; 

II - Receber e analisar as Fichas de 

Inscrições e os respectivos Planos de 

Trabalho, dos candidatos às chapas, 

com base nos critérios estabelecidos 

nesta Lei, para análise e deferimento 

ou indeferimento de sua inscrição; 

III - Dar ciência aos candidatos, por 

escrito, após a entrega de todos os 

Documentos solicitados. Tendo a 

Comissão até 02 dias úteis para 

informar ao(s) candidato(s) o 

deferimento ou indeferimento de sua 

inscrição conforme previsto na 

Declaração de compromisso e entrega 

do Plano de Gestão. Em caso de 

indeferimento, o candidato terá até 02 

dias úteis para apresentar recurso e 

documentos que achar necessário 

para alterar o resultado. A Comissão 

Organizadora Municipal terá até 02 

(dois) dias para responder ao 

candidato se defere ou indefere a sua 

inscrição. 

IV – Analisar se os membros das 

chapas atendem as exigências legais e 

se:  

a) Respondem a processo 

administrativo disciplinar;

b) Possuem vínculo familiar ou 

parentesco de até 2º grau (segundo) 

com os componentes da Comissão de 

consulta pública;

V – Informar a Secretaria Municipal de 

Educação, através de ofício, as chapas 

inscritas ou ausência de inscrições;

VI – Expedir edital de convocação;

VII - Orientar, 7 (sete) dias úteis após a 

publicação desta Lei, o presidente e 1 

(um) representante da unidade escolar 

que compõem a Comissão 

Organizadora Local (Conselho 

Escolar);

VIII - Receber e analisar, no prazo 

estabelecido em cronograma, os 

pedidos de reconsideração previstos 

no Art. 4° desta Lei; 

IX – Providenciar todo material 

necessário ao processo de consulta 

pública, a ser enviado a comissão 

organizadora escolar 

X – Fazer cumprir o cronograma.

DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

ESCOLAR

Artigo 10 - A Comissão Organizadora 

Escolar deverá ser constituída Pelo 

Conselho Escolar de cada Unidade de 

Ensino.

Artigo 11 - Compete ao Conselho 

Escolar para fins desta Lei: 

I - Convocar a Comunidade Escolar no 

prazo de 05 (cinco) dias para 

apresentação das chapas e divulgação 

do dia da consulta pública, de acordo 

com o edital a ser publicado;

II – Receber todo material necessário 

ao processo de consulta pública, bem 

como providenciar o local de votação 

com segurança e privacidade;

III – Organizar listagem dos eleitores 

por mesa de votação, separados por 

segmentos, assegurando o direito a 

voto aos analfabetos e pessoas com 

necessidades especiais;

IV- Providenciar cédula eleitoral, 

identificando-a com carimbo e com o 

nome da Unidade Escolar;

V – Comunicar aos pais ou 

responsáveis pelos alunos, com 

antecedência de 07 (sete) dias, a data 

da realização da consulta pública;

VI – Constituir e orientar as mesas 

receptoras e escrutinadoras 

compostas de 01 (um) Presidente, 01 

(um) Secretário e respectivos 

suplentes, escolhidos entre os 

integrantes da Comunidade Escolar;

VII – Permitir o acesso dos candidatos 

às turmas e às reuniões de pais, para 

divulgação do seu Plano de Ação, 

desde que não interfira no 

funcionamento da escola;

VIII – Orientação do preenchimento da 

Ata de votação e de escrutinação;

IX- Receber e julgar impugnações, 

garantindo o recurso hierárquico;

X- Enviar para a Comissão 

Organizadora Municipal nos prazos 

constantes:

a) Cópia da Ata da Assembleia Geral e 

da Consulta Pública;

b) Relatórios/mapa da apuração com 

proclamação dos resultados;

c) As justificativas da Unidade Escolar 

onde não se realizou o processo 

consultivo.

Artigo 12 - Os Diretores da Unidade 

colocarão à disposição da Comissão 

Organizadora Escolar a relação dos 

integrantes da Comunidade Escolar, 

bem como equipamentos e 

funcionários facilitando a 

implementação do processo 

consultivo.

DA COMUNIDADE ESCOLAR

Artigo 13 - A Comunidade Escolar 

compreende:

I – Os alunos de ensino regular 

matriculados na Unidade de Ensino;

II – O pai/responsável direto pelo 

aluno matriculado;

III – Os funcionários e os membros do 

Magistério Público Municipal que são 

efetivos ou contratados na Rede 

Municipal de Paraíba do Sul e estão em 

pleno exercício da atividade na 

unidade escolar.

IV - Os servidores efetivos, 

permutados e contratados em pleno 

exercício da atividade na unidade 

escolar.

DA VOTAÇÃO DA COMUNIDADE 

ESCOLAR

Artigo 14 - A escolha do Diretor e 

Vice-diretor será feita por voto direto, 

facultativo e secreto da Comunidade 

Escolar, proibido o voto por 

representação ou correspondência.

§1º - Tem direito ao voto na Unidade 

Escolar:

I – Os profissionais efetivos;

II – Os alunos que possuam, no mínimo, 

14 (catorze) anos completos até a data 

da consulta pública;

III – O responsável pelo aluno que não 

tenha direito ao voto.

§1º - Apenas um responsável terá 

direito ao voto.

§2º - No caso de irmãos na mesma 

Unidade Escolar, o responsável só 

poderá votar uma única vez.

§3º - Caso o funcionário de apoio 

administrativo ou professor tenha 

filhos (as), matriculados na Unidade 

Escolar, só poderá votar uma única 

vez.

§4º - O Orientador Pedagógico e 

Supervisor Educacional poderão votar 

nas Unidades Escolares em que 

estejam atuando.

§5º - Poderão votar os membros da 

Unidade Escolar que estejam de férias 

e licenças: prêmio, maternidade e 

médica, não superior a 180 dias

§6º - Não poderão votar nem serem 

votados, professores e funcionários 

que estejam respondendo processo 

administrativo disciplinar.

§7º - Os servidores permutados e os 

servidores que não pertencem ao 

quadro efetivo da Secretaria Municipal 

de Educação não terão direito a voto.

§8º - A secretaria escolar elaborará 

lista constando todos os eleitores da 

comunidade escolar e encaminhará, 

quando solicitado, ao Conselho 

Escolar.

EMENTA: INSTITUI O PROCESSO DE 

CONSULTA PÚBLICA PARA 

INDICAÇÃO DIRETORES E 

VICE-DIRETORES  DAS UNIDADES 

ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL   

DE PARAÍBA DO SUL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul no uso de suas atribuições legais ; 

tendo como arcabouço a Constituição 

Federal de 1988, artigo 206, VI e a Lei 

Orgânica do Município de Paraíba do 

Sul, artigo 179, III e 183; juntamente 

com os referenciais jurídicos abaixo 

relacionados:  

- Lei nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes e 

Bases; 

- Lei 13.005/2014 (Plano Nacional de 

Educação); 

- Plano Municipal de Educação (Meta 

19),  Leis 3.187/2015 e  3.380/2017.

-  Estatuto e Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério Público 

Municipal de Paraíba do Sul  Lei nº 

2.278/2002.

Faz saber que a Câmara Municipal de 

Paraíba do Sul aprova e ele sanciona a 

seguinte lei: 

DA CONSULTA PÚBLICA

Artigo 1º - Fica instituído o Processo 

de Consulta Pública para escolha de 

Diretores e Vice-diretores das 

Unidades Escolares da Rede Municipal 

de Paraíba do Sul, na forma desta Lei.

Artigo 2º - O processo consultivo 

ocorrerá de 03 (três) em 03 (três) 

anos, com direito a uma recondução, 

sempre até a primeira quinzena de 

novembro, para posse no dia 02 (dois) 

de janeiro do ano seguinte.

Parágrafo Único – A Secretaria 

Municipal de Educação fará a 

publicação, nos meios de 

comunicação local, do Edital de 

Convocação para Consulta Pública 

para escolha de Diretores e 

Vice-diretores das Unidades 

Escolares. 

Artigo 3º - A função de Diretores e 

Vice-diretores das Unidades da Rede 

Municipal de Ensino, será preenchida 

mediante consulta pública direta e 

secreta para um triênio.

DA CANDIDATURA

Artigo 4º - Para ser candidato a 

Diretor e Vice-diretor serão exigidos 

os seguintes requisitos, com 

comprovação no ato da inscrição:

I - Possuir nível superior em 

Pedagogia; ou nível superior na área 

de Educação com Especialização em 

Gestão Escolar;

II – Ser concursado, efetivo, membro 

do  Magistério Público Municipal, e que 

não esteja cumprindo estágio 

probatório;

III – Ter experiência mínima de 03 

(três) anos de  no quadro do 

magistério na Rede Municipal de 

Ensino de Paraíba do Sul; com pelo 

menos 03 (três) anos de regência de 

turma e estar em efetivo exercício da 

função da carreira de magistério, não 

estando em gozo de licença no 

período das consulta pública;

IV - Estar em pleno exercício de suas 

atividades ou delas não estar afastado 

por mais de 01 (um) ano, salvo em 

caso de licença médica; tendo, neste 

caso, retornado ao exercício da 

atividade em um prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias de antecedência da data 

da consulta pública;  

V – Ter obtido resultado igual ou 

superior a 80% (oitenta por cento) nas 

duas últimas Avaliações de 

Desempenho;

VI – Apresentar Plano de Trabalho 

para a gestão da escola; explicitando 

os aspectos pedagógicos, 

administrativos e financeiros; 

destacando os objetivos e as metas 

para a melhoria da qualidade da 

educação, bem como as estratégias 

para preservação do patrimônio 

público e participação da comunidade 

no cotidiano escolar (na gestão dos 

recursos financeiros e no 

acompanhamento e avaliação das 

ações pedagógicas);

VII – Assinar a Declaração de 

Compromisso do candidato à função 

de Diretor e Vice - Diretor de Unidade 

Escolar da Rede Pública Municipal de 

indicado pela Secretaria Municipal de 

Educação, a que se refere esta Lei, 

deverá participar do Curso de Gestão 

Escolar, que será oferecido pela 

Secretaria Municipal de Educação a 

partir do mês de janeiro, subsequente 

ao Processo Consultivo, composto de 

Formação através de encontros 

presenciais e/ou  a distância.

DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

MUNICIPAL

Artigo 7º - A Consulta Pública para 

escolha de Diretor e Vice-Diretor das 

Unidades Escolares da Rede Municipal 

de Ensino de Paraíba do Sul, que 

ocorrerá no mês de novembro, será 

convocada pela Secretaria Municipal 

Ensino;

VIII – Comprometer-se a frequentar 

cursos e capacitações para 

qualificação do exercício da função 

para a qual vier a ser convocado, após 

a consulta pública.

§1º - É vedada a candidatura de 

membros na Unidade Escolar, que nos 

últimos 05 (cinco) anos tenham sofrido 

qualquer penalidade e que estejam 

sendo alvo de procedimento 

administrativo disciplinar, salvo-se 

nestes, até a data da candidatura 

tiverem concluído, com absolvição 

total do servidor;  

§2º - Não é permitido o registro de 

candidato, embora para cargos 

diferentes, em mais de uma chapa ou 

em mais de uma Unidade Escolar;

Artigo 5º - O cumprimento da carga 

horária de Diretor e Vice-Diretor fica 

assim estabelecido:

I - Diretor geral

a) No caso de escolas que atendam 

apenas a 01 (um) turno, o candidato 

que tiver duas 02 (duas) matrículas, 

somente exercerá a função de diretor 

em uma matrícula, devendo cumprir 

uma jornada de 30 (trinta) horas 

semanais; respeitando a licitude no 

caso de acumulação de cargos;

b) Em escolas com mais de 01 (um) 

turno, o candidato que tenha uma 

matrícula deverá cumprir no mínimo 

30 (trinta) horas semanais, o candidato 

que tiver duas matrículas deverá 

cumprir no mínimo, 40 (quarenta) 

horas semanais; 

 c) O candidato que esteja permutado 

cumprirá mínimo de 40 (quarenta) 

horas semanais. Caso a permuta 

termine ele deverá cumprir o mínimo 

de 30 (trinta) horas semanais.

II - Vice-Diretor 

a) O profissional que tiver 01 (uma) 

matrícula cumprirá, no mínimo, 25 

(vinte e cinco) horas semanais na 

Unidade escolar;

b) No caso, do candidato a vice - 

direção possuir 02 (duas) matrículas, 

somente exercerá a função em uma 

delas. 

Artigo 6º - O membro do magistério 

escolhido no processo consultivo ou 

§9º - A Comissão Organizadora 

Escolar tornará pública a lista de 

eleitores da comunidade escolar, no 

prazo não inferior a 15 (quinze) dias da 

data da consulta pública.

DO  RESULTADO

Artigo 15 – A consulta pública para 

Diretores e Vice-Diretores das 

unidades escolares somente terá 

validade se a participação mínima do 

segmento pais/alunos for de 30% 

(trinta por cento), e do segmento 

Magistério/Funcionários atingir 51% 

(cinquenta e um por cento), do 

respectivo universo de eleitores; 

Artigo 16 - Será declarada vencedora, 

após a apuração do processo de 

consulta, a chapa que obtiver maioria 

simples dos votos válidos.

§ 1º - No caso de chapa única, a mesma 

será considerada vencedora se obtiver 

maioria simples dos votos válidos 

(mais que a metade do número total 

de indivíduos que compõe o grupo).

§ 2º -  Não alcançado o percentual de 

votos mencionado no caput do artigo, 

o Diretor e o Vice - Diretor da unidade 

escolar serão escolhidos por indicação 

da Secretaria Municipal de Educação 

para um mandato de 1 (um) ano letivo. 

Decorrido esse prazo, nova consulta 

pública será realizada na unidade 

escolar, onde a chapa vencedora 

exercerá suas funções pelo prazo 

restante até a próxima consulta 

pública.

Artigo 17 – Excepcionalmente, não 

havendo chapa inscrita para o 

processo de consulta pública na 

unidade escolar, a Secretaria Municipal 

de Educação indicará representante(s) 

para mandato de 1 (um) ano letivo. 

Parágrafo único – Faltando 1 (um) mês 

para o término do mandato do 

candidato indicado pela Secretaria 

Municipal de Educação, um novo 

processo de consulta pública deve ser 

iniciado, onde a chapa vencedora 

exercerá suas funções pelo prazo 

restante até a próxima consulta 

pública.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 18 – O Secretário Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul poderá 

editar normas complementares, 

visando à regulamentação e fiel 

observância ao disposto na presente. 

Artigo 19 – Havendo vacância ou 

renúncia do mandato, a Secretaria 

Municipal de Educação, indicará  

representante(s) para mandato de 1 

(um) ano letivo. Decorrido esse prazo, 

nova consulta pública será realizada na 

Unidade Escolar, onde a chapa 

vencedora exercerá suas funções pelo 

prazo restante até a próxima consulta 

pública.

Artigo 20 - Aquele que não se 

consagrar vitorioso não poderá, sob 

nenhuma hipótese, ser indicado pela 

Secretaria Municipal de educação para 

exercer o mandato nos casos do § 2º 

do artigo 17 e no artigo 18 na referida 

Unidade escolar.

Artigo 21 – A hipótese de nova 

consulta pública só ocorrerá se não 

tiver sido cumprido 2/3 do mandato, 

ocasião em que será indicado novo 

representante (es) pela Secretaria 

Municipal de Educação até o final do 

período.

Artigo 22- A tentativa de fraude à 

consulta pública constituirá infração 

disciplinar  passível de punição com 

pena de demissão, nos termos da Lei 

específica.

Artigo 23 – As gratificações serão 

definidas e remuneradas conforme o 

Estatuto e Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério Público 

Municipal de Paraíba do Sul  Lei nº 

2.278/2002.

Artigo 24 – As atribuições de diretores 

e vice-diretores estão definidas no 

anexo V da Lei  nº 2.278/2002 e  

Regimento Escolar.

Artigo 25 – Esta Lei entrará em vigor 

na data de sua publicação e revoga as 

disposições em contrário.

PARAÍBA DO SUL, 29 DE OUTUBRO 

DE 2018

EMENTA: DISCIPLINA A DELEGAÇÃO 

DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

TRANSPORTE COLETIVO DE 

PASSAGEIROS MEDIANTE 

CONCESSÃO, CRIA O CONSELHO 

MUNICIPAL DE TRANSPORTES E 

CONTÉM OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL,no uso das 

atribuições que lhe confere a Lei 

Orgânica Municipal, faço saber que a 

Câmara Municipal aprova e eu 

sanciono a seguinte lei:

Capítulo I

DO TRANSPORTE COLETIVO DE 

PASSAGEIROS MEDIANTE 

DELEGAÇÃO POR CONCESSÃO 

Art. 1º - Fica o Poder Público 

autorizado a delegar a terceiros, por 

meio de concessão, a prestação e a 

exploração do serviço de transporte 

coletivo público de passageiros, no 

todo ou em parte, sempre em caráter 

temporário e por prazo determinado, 

nos termos desta lei.

§ 1º - O Poder Público, sempre que 

possível, dando primazia ao princípio 

da eficiência administrativa, deverá 

optar pela prestação indireta dos 

serviços de transporte coletivo em 

substituição à prestação direta estatal 

e à prestação por empresas estatais.

§ 2º - A delegação da prestação do 

serviço público por concessão poderá 

ser feita por 15 (quinze) 

anos)prorrogáveis por igual período, 

respeitado o contido nesta lei.

§ 3º - O disposto no "caput" deste 

artigo não impede o Poder Público de 

utilizar outras formas ou instrumentos 

jurídicos para transferir a terceiros a 

operação direta do serviço de 

transporte coletivo público de 

passageiros, ou parcelas desta, 

mediante prévio procedimento 

licitatório, aplicando-se as regras 

previstas nesta lei e as demais 

disposições legais federais e 

municipais pertinentes.

§ 4º - O Poder Público poderá valer-se 

da concessão patrocinada de que trata 

a Lei Federal nº 11079/2004 nas 

hipóteses em que o projeto de 

concessão não se mostre, do ponto de 

vista econômico-financeiro, 

auto-sustentável, obedecidos os 

termos da legislação específica.

§ 5º - O Poder Público poderá valer-se 

da concessão administrativa de que 

trata a Lei Federal nº 11.079/2004 

quando decidir por instituir a 

prestação do serviço público sem 

custo para o usuário, obedecidos os 

termos da legislação específica.

§ 6º - O Poder Público deverá dar 

preferência à concessão comum 

regida pela Lei nº 8987/95 

relativamente às modalidades da 

concessão patrocinada e da 

concessão administrativa, esgotando a 

busca por meios alternativos à 

contraprestação pecuniária do Poder 

Público como forma de assegurar a 

viabilidade econômico-financeira do 

projeto de concessão, valendo-se do 

disposto no artigo 11 da Lei nº 8987/95.

§ 7º - Em caráter emergencial e a título 

precário, o Poder Público poderá 

utilizar outros instrumentos jurídicos 

para transferir a operação do serviço, 

objeto do "caput" deste artigo, até que 

seja possível o restabelecimento da 

normalidade de sua execução.

§ 8º - As concessões de serviço de 

transporte coletivo público poderão 

ter seus prazos renovados ou 

prorrogados, por igual período, a 

critério do poder concedente, nos 

seguintes casos:

I - quando a concessionária houver 

prestado o serviço com qualidade 

satisfatória, aferível mediante os 

seguintes critérios:

a) a concessionária tiver operado as 

linhas objeto da concessão, durante 

seu prazo inicial, com índice de 

eficiência igual ou superior a 90% 

(noventa por cento);

b) a concessionária tiver renovado a 

frota operante conforme os critérios 

definidos emlei ou contrato, durante o 

prazo inicial da concessão.

II - quando, mediante apuração técnica 

do poder concedente não teve 

assegurado o equilíbrio 

econômico-financeiro de seu contrato, 

possuindo parcelas de bens e 

instalações a depreciar ou 

remunerações tarifárias não auferidas 

durante a concessão, ocasião em que a 

renovação ou prorrogação será 

efetuada por período que, ao mesmo 

tempo, garanta o restabelecimento da 

equação econômico financeira inicial e 

acarrete o menor ônus possível à 

tarifa, limitado ao prazo estabelecido 

no contrato original.

Art. 2º - Poderá o Poder Concedente 

prever no projeto da concessão e no 

Edital de licitação a integração da 

exploração de outros bens associados 

direta ou indiretamente ao transporte 

coletivo de passageiros, como 

instalações comerciais nas estações de 

passageiros, espaços publicitários no 

interior e exterior veículos, entre 

outros negócios, como fonte acessório 

ou alternativa de receita da concessão, 

no objetivo de assegurar a modicidade 

tarifária aos usuários e a socialização 

do serviço público.

Art. 3º - No exercício do 

gerenciamento do sistema de 

transporte coletivo, no objetivo de 

manter a melhor prestação do serviço 

público, o Poder Concedente poderá 

modificar o modal operacional de 

veículos, determinando à empresa 

concessionária os tipos de veículos a 

serem utilizados, inclusive, caso 

necessário, com maior ou menor 

capacidade de transporte do que os 

originalmente fixados pelo Edital de 

Licitação, restabelecendo-se 

conseqüentemente a equação 

econômico-financeira, conforme o 

modal utilizado.

Parágrafo Único - As modificações no 

objeto da concessão produzidas pela 

Administração serão determinadas 

pela autoridade administrativa com 

competência para a assinatura do 

contrato, devidamente precedida das 

seguintes etapas e documentos:

I - apresentação de proposta de 

modificação pela autoridade com 

competência para a assinatura do 

contrato;

II - oportunidade da manifestação do 

concessionário, instruída ou não com 

planilha de recomposição dos preços 

na hipótese de rompimento da 

equação econômico-financeira do 

contrato, em prazo máximo de cinco 

dias úteis, prorrogável por 

requerimento motivado do 

interessado;

III - apresentação de planilha de 

recomposição, com a indicação das 

fontes de custeio, ou homologação 

com ou sem ressalvas de planilha 

apresentada pelo concessionário com 

parecer do departamento técnico 

competente do Município, vistado pela 

procuradoria jurídica;

IV - determinação, por ato 

administrativo próprio, da modificação 

contratual na concessão, 

contemplando-se eventual 

recomposição da equação 

econômico-financeira, nos termos do 

inciso;

 III deste parágrafo.

Capítulo II

DA FORMAÇÃO DOS CONTRATOS DE 

CONCESSÃO E DE PERMISSÃO

Art. 4º - As concessões e permissões 

para a prestação dos serviços serão 

outorgadas mediante prévia licitação, 

nos termos desta Lei e demais 

legislação aplicável.

Art. 5º  - As licitações para concessão 

ou permissão de serviço de transporte 

público de passageiros deverão se 

processar pela modalidade 

concorrência pública e, 

preferencialmente, pelo tipo de 

licitação que seja a de menor tarifa.

Art. 6º - A estrutura tarifária aplicável à 

concessão deverá observar a estrutura 

oficial de custos operacionais de 

transporte urbano recomendada pelo 

Ministério dos Transportes.

Art. 7º  - O processo licitatório será 

informado pelos princípios da 

isonomia, da economicidade, do 

julgamento objetivo, da vinculação ao 

edital e do formalismo moderado, 

entre outros.

Art. 8º - Na elaboração do edital de 

licitação estão proscritas exigências 

de habilitação que se configurem 

excessivas relativamente ao mínimo 

necessário à adequada e segura 

execução do objeto contratado, assim 

como estão proscritoscritérios de 

julgamento que não mantenham 

relação estreita com a configuração 

técnica dos serviços a serem 

concedidos, sob os aspectos 

qualitativo e quantitativo.

Art. 9º - Pequenas falhas formais e 

erros materiais, quando não 

produzirem prejuízos ao processo 

licitatório e ao interesse público, 

poderão ser superados de molde a 

assegurar o efetivo alcance da 

proposta mais vantajosa à 

Administração.

SEÇÃO ÚNICA

DA TARIFA

Art. 9º - O cálculo da tarifa da 

concessão será efetuado com base em 

planilha de custos, elaborada pelo 

Município, anexada ao edital de 

licitação e ao contrato de concessão, 

que levará em conta o custo por 

quilômetro rodado da operação e o 

índice de passageiros pagantes 

transportados por quilômetro (IPK), 

atualizados.

§ 1º - A tarifa será fixada por decreto 

do Prefeito Municipal, em valor 

suficiente para manter o equilíbrio 

econômico e financeiro do Sistema de 

Transporte de modo global, 

respeitados os parâmetros tarifários 

definidos nesta lei e na planilha 

tarifária, que acompanhará o edital de 

licitação e o contrato de concessão.

§ 2º - Na elaboração do cálculo 

tarifário, as isenções e descontos 

previstos nesta Lei e definidos pelo 

Poder Concedente serão deduzidos do 

número de passageiros transportados, 

salvo quando houver o pagamento 

dessas modalidades de transporte por 

outras fontes de financiamento.

Art. 10 - São itens da planilha para 

efeito de cálculo tarifário:

I - Custo Operacional;

II - Custo de Capital;

III - Custo Básico de Administração;

IV - Margem Mínima de lucro líquido;

V - Custo Tributário.

Art. 11 - Considera-se Custo 

Operacional o conjunto de encargos e 

despesas decorrentes da operação do 

serviço de transporte pelo 

concessionário com combustíveis, 

lubrificantes, rodagem, peças e 

acessórios, contingências, serviços de 

terceiros relativos à manutenção, 

pessoal de manutenção, pessoal de 

tráfego, encargos sociais, uniformes, 

seguros (obrigatórios, contra 

terceiros, material, pessoal e moral), 

fundo de assistência Sindical, 

benefícios sociais, entre outros custos 

cuja assunção seja indispensável à 

operação do sistema.

Art. 12 - Consideram-se como custos 

de capital a remuneração e a 

depreciação de capital investido na 

frota, bem como a depreciação e 

remuneração de capital investido em 

máquinas, instalações e equipamentos 

e a remuneração de almoxarifado.

Art. 13 - Consideram-se como 

integrantes do custo básico de 

administração:

I - custo de pessoal de administração: 

os custos relativos ao pessoal da 

administração serão obtidos através 

de coeficiente em relação ao custo de 

pessoal de tráfego (operação), a ser 

definido pelo Poder Executivo na 

planilha tarifária do sistema, parte 

integrante do edital de licitação e do 

contrato de concessão.

II - custo de despesas gerais: 

consideram-se aqueles custos 

necessários à execução dos serviços 

não vinculados diretamente à 

operação do sistema de transporte, e 

serão obtidos através de coeficiente 

mensal que incidirá em relação ao 

preço de um veículo equivalente 

completo, para cada veículo da frota 

total, a ser incluído na planilha do 

sistema, parte integrante do edital de 

licitação e do contrato de concessão.

III - custo de remuneração da diretoria: 

considera-se como custo de 

remuneração da diretoria o valor 

necessário, dentro das metas de 

eficiência, para o pagamento de pro 

labore mensal aos diretores 

necessários ao exercício das funções 

de direção da concessionária, e serão 

obtidos através de coeficiente mensal 

que incidirá em relação ao salário base 

(sem encargos) do motorista, por 

veículo da frota total, a ser incluído 

pelo Poder Executivo na planilha do 

sistema, parte integrante do edital de 

licitação e do contrato de concessão.

Art. 14 - Considera-se Custo Tributário 

os tributos, taxas e contribuições que 

incidem ou vierem a incidir sobre a 

receita e a movimentação financeira 

do sistema (atualmente PIS - COFINS - 

ISS - CPMF) sendo esse custo 

necessariamente vinculado à 

legislação vigente, consideradas as 

variações porventura existentes.

Art. 15 - Os itens componentes dos 

parâmetros de custo da planilha 

somente poderão ser modificados de 

comum acordo entre as partes, 

mantendo-se sempre o equilíbrio 

econômico financeiro do sistema e do 

contrato e sempre mediante consulta 

prévia ao Conselho Municipal de 

Transporte Coletivo.

Capítulo II

DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

TRANSPORTE COLETIVO

Art. 16 - Fica instituído o Conselho 

Municipal de Transporte Coletivo 

como órgão colegiado consultivo em 

deliberações que envolvam políticas 

públicas acerca do transporte coletivo 

urbano no Município de PARAÍBA DO 

SUL, compondo-se de membros do 

Poder Público, dos delegatários do 

serviço e representantes da Sociedade 

Civil, nos termos previstos nesta Lei.

Art. 17 - Os objetivos do Conselho 

Municipal de Transporte Coletivo do 

Município de PARAÍBA DO SUL são:

I - promover a participação da 

comunidade na formação de decisões 

relevantes acerca de políticas 

regulatórias de transporte coletivo 

urbano municipal;

II - elaborar proposições acerca de 

políticas regulatórias de transporte 

coletivo urbano municipal para análise 

pelo Poder Executivo;

III - participar, como órgão consultivo, 

da formação de decisões relevantes 

acerca de políticas regulatórias de 

transporte coletivo urbano municipal;

IV - aproximar as diversas classes de 

usuários do serviço público de 

transporte coletivo urbano do Poder 

Concedente e dos prestadores do 

serviço;

V - fornecer informações aos Poderes 

Públicos acerca da situação da 

prestação dos serviços de transporte 

coletivo urbano, ampliando o seu 

universo de elementos para fins de 

controle.

Parágrafo Único - O Conselho 

Municipal de Transporte Coletivo se 

manifestará, nos termos de suas 

competências, através de 

deliberações, cujos quoruns e 

procedimentos serão definidos em 

regimento interno, a ser elaborado e 

aprovado logo após a constituição do 

órgão, na forma do artigo a seguir.

Art. 18 - A composição específica do 

Conselho Municipal de Transporte 

Coletivo será definida por ato 

regulamentar do Poder Executivo, 

sendo que dois quartos de sua 

composição serão reservados a 

grupos de usuários; um quarto aos 

representantes do Poder Executivo e 

um quarto a representantes dos 

prestadores-delegatários.

Parágrafo Único - Os membros do 

Conselho não serão remunerados para 

essa função e nem obterão qualquer 

espécie de vantagens ou benefícios 

diretamente decorrentes de sua 

participação no referido órgão.

Capítulo III

DOS PRINCÍPIOS GERAIS

Art. 19 A região, cuja densidade 

demográfica viabilize a implantação 

do serviço de transporte coletivo, será 

considerada atendida sempre que sua 

população não esteja sujeita a 

deslocamento médio superior a 600 

metros para área urbana e 1.500 

metros para área rural, para acesso da 

residência ou do local de trabalho, 

para o ponto de transporte coletivo 

mais próximo.

§ 1º - Em áreas com características 

urbanas, que não estejam previstas 

como zona urbana na legislação 

vigente de perímetro urbano, o Poder 

Público poderá reduzir para até 600 

metros a distância média máxima 

admitida para o deslocamento dos 

usuários de suas residências ou locais 

de moradia ao ponto de transporte 

coletivo mais próximo.

§ 2º - Outros deslocamentos de 

distância inferior aos previstos neste 

artigo poderão ser tomados por 

referência na organização dos pontos 

de transporte coletivo.

Art. 20 O serviço público deve ser 

planejado de modo a alcançar ampla 

capilaridade e assegurar a socialização 

do atendimento, sendo que poderá o 

Poder Público utilizar de mecanismos 

de financiamento internos ou externos 

à concessão a financiar ou subsidiar a 

operação do serviço em regiões cuja 

densidade demográfica não viabilize 

economicamente o pagamento da 

tarifa técnica.

Parágrafo Único - Considera-se tarifa 

técnica, para os fins deste artigo, o 

valor idealmente considerado, por 

usuário, suficiente para viabilizar 

economicamente a prestação 

auto-sustentável do serviço público 

como um todo.

Art. 21 O Município, com base nas 

diretrizes de seu Plano Diretor, poderá 

firmar convênios ou contratar 

consórcios públicos com o Governo do 

Estado e/ou com os Municípios de sua 

região para, em cumprimento ao 

Estatuto das Cidades - Lei Federal nº 

10.257/2001, planejar e promover a 

integração regional de sistemas de 

transporte coletivo, desde que haja o 

cumprimento das normas do presente 

dereto e desde que integralmente 

respeitado o equilíbrio econômico 

financeiro dos contratos de concessão 

envolvidos.

§ 1º - A decisão de integrar o sistema 

de transporte municipal com sistemas 

de transporte de municípios vizinhos, a 

cargo do Poder Executivo Municipal, 

deverá, necessariamente, ser 

precedido de estudo técnico 

específico, acompanhado pelo 

Conselho Municipal de Transporte 

Coletivo, a ser instituído por lei.

§ 2º - No caso de a integração de 

sistemas ser efetuada mediante a 

contratação de Consórcio Público, 

além de observar, previamente, o 

disposto no parágrafo anterior, deverá 

ser precedida de aprovação de lei 

autorizativa específica e observar os 

demais requisitos da Lei Federal nº 

11.107/2005 e de seu Decreto 

Regulamentar.

§ 3º - Até que se realize a integração 

referida neste artigo fica mantido o 

ajuste firmado em forma de 

autorização pelos municípios de 

Paraíba do Sul e Vassouras para 

atender às linhas Paraíba do Sul para 

Andrade Costa e Paraíba do Sul para 

Vieira Cortez.

Art. 22 - O Poder Executivo Municipal, 

por razões de conveniência, 

oportunidade e eficiência, poderá se 

valer dos serviços da concessionária 

do transporte coletivo público para 

atender as linhas do transporte escolar 

municipal de responsabilidade da 

Prefeitura, integrando esse 

atendimento com o sistema de 

transporte coletivo público.

§ 1º - Para viabilizar o disposto nesse 

artigo, o Poder Executivo Municipal 

deverá celebrar termo aditivo ou 

contrato administrativo específico 

com a concessionária, em 

procedimento de inexigibilidade 

licitatória, por prazo renovável que 

não ultrapasse 60 meses, na forma do 

art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93.

§ 2º - O contrato administrativo a que 

se refere o parágrafo anterior deverá 

prever, como remuneração da 

concessionária, a ser arcada com 

recursos orçamentários municipais, 

valor nunca superior ao custo 

atualizado do quilômetro rodado do 

transporte coletivo público, apurado 

através da planilha tarifária da 

concessão desse serviço.

§ 3º - Acaso a integração do 

transporte coletivo público com o 

transporte escolar, através da 

assinatura do contrato a que se 

referem os parágrafos anteriores, 

interfira na equação econômico 

financeira da concessão daquele 

primeiro serviço, acarretando redução 

de encargos da concessionária, o 

Poder Público Municipal deverá 

promover a competente redução 

tarifária, em benefício dos usuários do 

sistema.

§ 4º - A integração do transporte 

coletivo público com o transporte 

escolar, a que se refere esse artigo, 

será possível através da criação de 

linhas especiais, exclusivas para os 

estudantes, ou integração da demanda 

usuária de transporte escolar nas 

linhas regulares do sistema, mediante 

a utilização de ônibus com modais 

específicos, tal como exigido pela 

legislação federal, estadual e municipal 

atinente ao transporte escolar.

§ 5º - O exercício da faculdade prevista 

no caput desse artigo, pelo Município, 

com a anuência da concessionária, não 

poderá jamais significar quebra de 

equilíbrio econômico-financeiro ou 

ensejar aumento de tarifa da 

concessão do transporte coletivo 

público.

§ 6º - A decisão de integrar o sistema 

de transporte coletivo público com o 

transporte escolar de 

responsabilidade da Prefeitura 

Municipal deverá, necessariamente, ser 

precedida de estudo técnico e de 

impacto econômico e financeiro 

específico, acompanhado pelo 

Conselho Municipal de Transporte 

Coletivo, instituído pela presente lei, 

devendo sempre privilegiar a melhor 

integração logística possível entre o 

sistema público de transporte coletivo 

e as necessidades do transporte 

escolar com vistas a redução global 

dos custos de ambas modalidades de 

serviço.

Art. 23–Esta lei entra em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL-RJ, 

22 DE OUTUBRO DE 2018.

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

N O M E A R:

Rafaela Murta A. Vieira,  portadora do 

CPF 139.717.037.98,  para exercer o  

cargo comissionado de Coordenador I, 

da Secretaria Municipal de Saúde,  com 

efeitos retroativos a 01 de Outubro de 

2018; 

Tais Moreira Pereira,  portadora do 

CPF 117.258.487.75,  para exercer o  

cargo comissionado de Coordenador 

III, da Secretaria Municipal de 

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 19 de Setembro 

de 2018; 

Thainá Gonçalves Santana,  portadora 

do CPF 127.886.327.38,  para exercer o  

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Saúde,  com efeitos 

retroativos a 14 de Setembro de 2018;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  10 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

E X O N E R A R    a pedido,  Edna 

Pereira Gorito, do cargo de Auxiliar de 

Enfermagem ( Processo Seletivo 

Simplificado ), lotada na Secretaria 

Municipal de Saúde, a partir de 

01/10/2018, de  acordo com o 

Processo 2018/10/8683.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  17 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R    (  12 ) doze meses de 

Licença Premio, a Marta Maria 

Rodrigues, Professor I, lotada na 

Secretaria Municipal de Educação, no 

período de 01/02/2019 a 01/02/2020, 

de acordo com o processo 

2018/9/8266.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  18 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R    (  15 ) quinze meses 

de Licença Premio, a Rosali Menezes 

de Jesus Torres, Fonoaudióloga, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Saúde, no período de 01/11/2018 a 

01/02/2020, de acordo com o 

processo 2018/8/7208.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  25 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R    (  18 ) dezoito meses 

de Licença Premio, a Viviane dos 

Santos Visconti, Psicóloga, lotada na 

Secretaria Municipal de Saúde, no 

período de 01/02/2019 a 01/08/2020, 

de acordo com o processo 

2018/10/8609.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  25 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Albertino Marcelino de Melo,   portador  

do  CPF  455.908.937.04 do cargo

comissionado de Coordenador II, da 

Secretaria Municipal de Transportes, 

Obras e Projetos, com efeitos

retroativos a 10 de Outubro de 2018;

Elizabeth Rocha da Silva Ferreira,  

portadora do CPF  cargo 

622.731.757.87, o  do do cargo 

comissionado de Coordenador III, da 

Secretaria Municipal de Governo, com 

efeitos retroativos a 01 de bro de  

Outubro de 2018; 

Lucia Almeida de Oliveira Batitucci , 

portadora do  CPF 006.264.137.96, 

cargo cargo comissionado de Oficial 

de Programas Municipais B, da 

SecretaRia Municipal de Saúde,  com 

efeitos  a 19

de Outubro de 2018;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  30 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

N O M E A R:

Carlos Jose Victor dos Santos,  

portador  do  CPF 110.986.997.50 para

exercer o cargo comissionado de 

Oficial de Programas Municipais B, da  

Secretaria  Municipal   de

Obras, com efeitos retroativos a 04 de 

Outubro de 2018; 

Elizabeth Rocha da Silva Ferreira,  

portadora  do   CPF 622.731.757.87

para exercer o cargo comissionado de 

Oficial de Programas Municipais B, da 

Secretaria Municipal 

de Governo, com efeitos retroativos a 

01 de Outubro de 2018; 

Elizabeth Vitor dos Santos,   portadora   

do CPF   084.653.417.70   para

exercer o do cargo  comissionado de  

Assistente  Operacional     da      

Educação,      com      efeitos

 retroativos 01 de Agosto de 2018; 

Emanuel Vitor  Soares da Silva,   

portador     do     CPF  144.473.937.94

para   exercer   o    cargo    

comissionado   de   Assistente 

Operacional da Educação, da 

Secretaria  

Municipal de Educação, com efeitos 

retroativos a 24 de Novembro de 2018; 

Herika de Almeida Pinto,  portadora    

do     CPF 102.061.967.84,    para

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria  

Municipal    de    Educação,   com  

efeitos retroativos a 02 de Outubro de 

2018; 

Jose Roberto Carvalho Farinelli,       

portador  do   CPF 119.160.496.99

para exercer o cargo comissionado de 

Coordenador II, da Secretaria      

Municipal  de  Transportes, 

Obras e Projetos, com efeitos 

retroativos a 10 de Outubro de 2018; 

Lucia Almeida de Oliveira Batitucci ,   

portadora   do      CPF    cargo   

006.264.137.96, do cargo 

comissionado de Coordenador I,    da   

Secretaria Municipal   de Saúde, 

com efeitos retroativos a 19 de 

Outubro de 2018; 

Marcio Alves Vasconcelos,  portador    

do    CPF 074.032.847.63,  para

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de Governo, com efeitos 

retroativos a 08 de Outubro de 2018;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  30 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

- NA PORTARIA 151/2018, ONDE SE LÊ 

ELISABETE MARIA DO N SOUZA, 

ASSESSOR II O CORRETO É 

ASSESSOR III

- NA PORTARIA 151/2018, ONDE SE LÊ 

MARIA ADELAIDE P CORDEIRO, 

ASSESSOR II, O CORRETO É 

COORDENADOR I

- NA PORTARIA 1512018, ONDE SE LÊ 

ZILDA APARECIDA NASCIMENTO DA 

SILVA, ASSISTENTE OPERACIONAL 

DA EDUCAÇÃO, O CORRETO É 

OFICIAL DE PROGRAMAS 

MUNICIPAIS b, DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

oPregão Presencial nº 080/2018 – 

Processo Licitatório nº 086/2018, cujo 

objetivo é a Seleção de empresas 

especializadas para Composição do 

Quadro geral de Registro de Preços 

para eventuais fornecimentos de 

CESTAS BÁSICAS, atendendo à 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Direitos Humanos. O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

se dará no dia21/11/2018 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. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 01 de novembro de 2018 – 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 081/2018 – 

Processo Licitatório nº 087/2018, cujo 

objetivo é a Seleção de empresas 

especializadas para Composição do 

Quadro geral de Registro de Preços 

para eventuais fornecimentos de 

UNIFORMES, atendendo à Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos. O Credenciamento 

e o recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” se dará no 

dia21/11/2018 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: 

(24)2263-4469. Paraíba do Sul, 01 de 

novembro de 2018 – Alessandro 

Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 082/2018 – 

Processo Licitatório nº 088/2018, cujo 

objetivo é a Seleção de empresas 

especializadas para Composição do 

Quadro geral de Registro de Preços 

para eventuais fornecimentos de  

MATERIAIS ELÉTRICOS e 

HIDRÁULICOS para manutenção, 

atendendo às Secretarias Municipais 

de Assistência Social e Direitos 

Humanos e de Educação. O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

se dará no dia22/11/2018 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. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 01 de novembro de 2018 – 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 083/2018 – 

Processo Licitatório nº 089/2018, cujo 

objetivo é a Seleção de empresas 

especializadas para Composição do 

Quadro geral de Registro de Preços 

para eventuais PRESTAÇÕES DE 

SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA 

SÉPTICA nas Unidades Escolares, 

atendendo à Secretaria Municipal de 

Educação. O Credenciamento e o 

recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” se dará no 

dia22/11/2018 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: 

(24)2263-4469. Paraíba do Sul, 01 de 

novembro de 2018 – Alessandro 

Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

oPregão Presencial nº 084/2018 – 

Processo Licitatório nº 090/2018, cujo 

objetivo é a contratação de Instituição 

Financeira autorizada pelo Banco 

Central, para a prestação de serviços 

de pagamento, com exclusividade, de 

subsídios, vencimentos, proventos, 

demais parcelas estipendiais e 

indenizatórias aos servidores e 

membros do quadro de funcionários 

do Município, doravante denominados 

BENEFICIÁRIOS, mediante crédito a 

ser efetuado em contas correntes ou 

contas salários, sem qualquer custo ou 

ônus para estes órgãos ou aos seus 

membros e servidores.. O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

se dará no dia14/11/2018 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. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 01 de novembro de 2018 – 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

ERRATA - A PREFEITURA MUNICIPAL 

DE PARAÍBA DO SUL, ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO, torna público que, 

no Item 4.1 – POLÍTICA TARIFÁREA, 

do ANEXO II, PROJETO BÁSICO, 

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, do 

Edital de Licitação nº 085/2018 - 

Concorrência Pública nº 001/2018, 

onde se Lê Idoso com idade igual ou 

superior a 60 anos e inferior a 65 anos 

– Leia-se: Idoso com idade igual ou 

superior a 65 anos. Publicação por 

incorreção. Paraíba do Sul/RJ, 31 de 

outubro de 2018. Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE SEGUNDO TERMO 

ADITIVO

Processo: 2018/9/7761

O b j e t o : R e e q u i l í b r i o 

Econômico-Financeiro (Diesel S10)

Contratante: Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul 

Contratada: Posto de Gasolina 

Gauchão de Três Rios Ltda

Período:Vigência da Ata de Registro 

de Preços (inalterada)

Valor Antes da Correção: R$ 3,68 (três 

reais e sessenta e oito centavos), por 

Litro

Valor Após Correção: R$ 3,90 (três 

reais e noventa centavos), por Litro

Recurso: Tesouro Municipal

Data Aditivo: 06/09/2018

Amparo Legal:Art. 65, Inciso II, Letra 

“d”, da Lei nº 8.666 de 21.06.93.
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de Educação por meio de edital 

publicado na imprensa oficial e terão 

ampla divulgação.

Artigo 8º - A Consulta Pública para 

escolha de Diretor e Vice-Diretor das 

Unidades Escolares terá 

regulamentação única para toda Rede 

Municipal de Ensino e será coordenada 

pela Comissão Organizadora 

Municipal, designada pela Secretaria 

Municipal de Educação, através de 

portaria e assim constituída:

I – 02 (dois) representantes da 

Secretaria Municipal de Educação;

II – 01 (um) representante dos 

servidores da carreira do Magistério 

Público do Município de Paraíba do 

Sul;

III – 01 (um) representante do SEPE – 

Paraíba do Sul;

IV – 01 (um) representante do 

Conselho Municipal de Educação.

§ 1º - No processo consultivo, deverá 

ser eleito, 01 (um) suplente para cada 

membro da Comissão Organizadora 

Municipal;

§ 2º - O presidente da comissão deverá 

ser escolhido entre seus pares;

§ 3º - Não poderão integrar a 

Comissão Organizadora Municipal:

a) Os servidores que, candidatos, 

venham a compor chapa inscrita, no 

processo;

b) Os servidores que estejam 

respondendo a qualquer tipo de 

procedimento administrativo 

disciplinar, dentro e fora do Sistema 

Municipal, e/ou que tenham sido 

punidos disciplinarmente por órgãos 

competentes, no ano anterior à data 

da publicação do edital de consulta 

pública.

Artigo 9º - Compete a Comissão 

Organizadora Municipal: 

I – Orientar, acompanhar e fiscalizar o 

processo de consulta para escolha de 

Diretores e Vice-diretores nas escolas 

da Rede Municipal de Ensino; 

II - Receber e analisar as Fichas de 

Inscrições e os respectivos Planos de 

Trabalho, dos candidatos às chapas, 

com base nos critérios estabelecidos 

nesta Lei, para análise e deferimento 

ou indeferimento de sua inscrição; 

III - Dar ciência aos candidatos, por 

escrito, após a entrega de todos os 

Documentos solicitados. Tendo a 

Comissão até 02 dias úteis para 

informar ao(s) candidato(s) o 

deferimento ou indeferimento de sua 

inscrição conforme previsto na 

Declaração de compromisso e entrega 

do Plano de Gestão. Em caso de 

indeferimento, o candidato terá até 02 

dias úteis para apresentar recurso e 

documentos que achar necessário 

para alterar o resultado. A Comissão 

Organizadora Municipal terá até 02 

(dois) dias para responder ao 

candidato se defere ou indefere a sua 

inscrição. 

IV – Analisar se os membros das 

chapas atendem as exigências legais e 

se:  

a) Respondem a processo 

administrativo disciplinar;

b) Possuem vínculo familiar ou 

parentesco de até 2º grau (segundo) 

com os componentes da Comissão de 

consulta pública;

V – Informar a Secretaria Municipal de 

Educação, através de ofício, as chapas 

inscritas ou ausência de inscrições;

VI – Expedir edital de convocação;

VII - Orientar, 7 (sete) dias úteis após a 

publicação desta Lei, o presidente e 1 

(um) representante da unidade escolar 

que compõem a Comissão 

Organizadora Local (Conselho 

Escolar);

VIII - Receber e analisar, no prazo 

estabelecido em cronograma, os 

pedidos de reconsideração previstos 

no Art. 4° desta Lei; 

IX – Providenciar todo material 

necessário ao processo de consulta 

pública, a ser enviado a comissão 

organizadora escolar 

X – Fazer cumprir o cronograma.

DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

ESCOLAR

Artigo 10 - A Comissão Organizadora 

Escolar deverá ser constituída Pelo 

Conselho Escolar de cada Unidade de 

Ensino.

Artigo 11 - Compete ao Conselho 

Escolar para fins desta Lei: 

I - Convocar a Comunidade Escolar no 

prazo de 05 (cinco) dias para 

apresentação das chapas e divulgação 

do dia da consulta pública, de acordo 

com o edital a ser publicado;

II – Receber todo material necessário 

ao processo de consulta pública, bem 

como providenciar o local de votação 

com segurança e privacidade;

III – Organizar listagem dos eleitores 

por mesa de votação, separados por 

segmentos, assegurando o direito a 

voto aos analfabetos e pessoas com 

necessidades especiais;

IV- Providenciar cédula eleitoral, 

identificando-a com carimbo e com o 

nome da Unidade Escolar;

V – Comunicar aos pais ou 

responsáveis pelos alunos, com 

antecedência de 07 (sete) dias, a data 

da realização da consulta pública;

VI – Constituir e orientar as mesas 

receptoras e escrutinadoras 

compostas de 01 (um) Presidente, 01 

(um) Secretário e respectivos 

suplentes, escolhidos entre os 

integrantes da Comunidade Escolar;

VII – Permitir o acesso dos candidatos 

às turmas e às reuniões de pais, para 

divulgação do seu Plano de Ação, 

desde que não interfira no 

funcionamento da escola;

VIII – Orientação do preenchimento da 

Ata de votação e de escrutinação;

IX- Receber e julgar impugnações, 

garantindo o recurso hierárquico;

X- Enviar para a Comissão 

Organizadora Municipal nos prazos 

constantes:

a) Cópia da Ata da Assembleia Geral e 

da Consulta Pública;

b) Relatórios/mapa da apuração com 

proclamação dos resultados;

c) As justificativas da Unidade Escolar 

onde não se realizou o processo 

consultivo.

Artigo 12 - Os Diretores da Unidade 

colocarão à disposição da Comissão 

Organizadora Escolar a relação dos 

integrantes da Comunidade Escolar, 

bem como equipamentos e 

funcionários facilitando a 

implementação do processo 

consultivo.

DA COMUNIDADE ESCOLAR

Artigo 13 - A Comunidade Escolar 

compreende:

I – Os alunos de ensino regular 

matriculados na Unidade de Ensino;

II – O pai/responsável direto pelo 

aluno matriculado;

III – Os funcionários e os membros do 

Magistério Público Municipal que são 

efetivos ou contratados na Rede 

Municipal de Paraíba do Sul e estão em 

pleno exercício da atividade na 

unidade escolar.

IV - Os servidores efetivos, 

permutados e contratados em pleno 

exercício da atividade na unidade 

escolar.

DA VOTAÇÃO DA COMUNIDADE 

ESCOLAR

Artigo 14 - A escolha do Diretor e 

Vice-diretor será feita por voto direto, 

facultativo e secreto da Comunidade 

Escolar, proibido o voto por 

representação ou correspondência.

§1º - Tem direito ao voto na Unidade 

Escolar:

I – Os profissionais efetivos;

II – Os alunos que possuam, no mínimo, 

14 (catorze) anos completos até a data 

da consulta pública;

III – O responsável pelo aluno que não 

tenha direito ao voto.

§1º - Apenas um responsável terá 

direito ao voto.

§2º - No caso de irmãos na mesma 

Unidade Escolar, o responsável só 

poderá votar uma única vez.

§3º - Caso o funcionário de apoio 

administrativo ou professor tenha 

filhos (as), matriculados na Unidade 

Escolar, só poderá votar uma única 

vez.

§4º - O Orientador Pedagógico e 

Supervisor Educacional poderão votar 

nas Unidades Escolares em que 

estejam atuando.

§5º - Poderão votar os membros da 

Unidade Escolar que estejam de férias 

e licenças: prêmio, maternidade e 

médica, não superior a 180 dias

§6º - Não poderão votar nem serem 

votados, professores e funcionários 

que estejam respondendo processo 

administrativo disciplinar.

§7º - Os servidores permutados e os 

servidores que não pertencem ao 

quadro efetivo da Secretaria Municipal 

de Educação não terão direito a voto.

§8º - A secretaria escolar elaborará 

lista constando todos os eleitores da 

comunidade escolar e encaminhará, 

quando solicitado, ao Conselho 

Escolar.

EMENTA: INSTITUI O PROCESSO DE 

CONSULTA PÚBLICA PARA 

INDICAÇÃO DIRETORES E 

VICE-DIRETORES  DAS UNIDADES 

ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL   

DE PARAÍBA DO SUL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul no uso de suas atribuições legais ; 

tendo como arcabouço a Constituição 

Federal de 1988, artigo 206, VI e a Lei 

Orgânica do Município de Paraíba do 

Sul, artigo 179, III e 183; juntamente 

com os referenciais jurídicos abaixo 

relacionados:  

- Lei nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes e 

Bases; 

- Lei 13.005/2014 (Plano Nacional de 

Educação); 

- Plano Municipal de Educação (Meta 

19),  Leis 3.187/2015 e  3.380/2017.

-  Estatuto e Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério Público 

Municipal de Paraíba do Sul  Lei nº 

2.278/2002.

Faz saber que a Câmara Municipal de 

Paraíba do Sul aprova e ele sanciona a 

seguinte lei: 

DA CONSULTA PÚBLICA

Artigo 1º - Fica instituído o Processo 

de Consulta Pública para escolha de 

Diretores e Vice-diretores das 

Unidades Escolares da Rede Municipal 

de Paraíba do Sul, na forma desta Lei.

Artigo 2º - O processo consultivo 

ocorrerá de 03 (três) em 03 (três) 

anos, com direito a uma recondução, 

sempre até a primeira quinzena de 

novembro, para posse no dia 02 (dois) 

de janeiro do ano seguinte.

Parágrafo Único – A Secretaria 

Municipal de Educação fará a 

publicação, nos meios de 

comunicação local, do Edital de 

Convocação para Consulta Pública 

para escolha de Diretores e 

Vice-diretores das Unidades 

Escolares. 

Artigo 3º - A função de Diretores e 

Vice-diretores das Unidades da Rede 

Municipal de Ensino, será preenchida 

mediante consulta pública direta e 

secreta para um triênio.

DA CANDIDATURA

Artigo 4º - Para ser candidato a 

Diretor e Vice-diretor serão exigidos 

os seguintes requisitos, com 

comprovação no ato da inscrição:

I - Possuir nível superior em 

Pedagogia; ou nível superior na área 

de Educação com Especialização em 

Gestão Escolar;

II – Ser concursado, efetivo, membro 

do  Magistério Público Municipal, e que 

não esteja cumprindo estágio 

probatório;

III – Ter experiência mínima de 03 

(três) anos de  no quadro do 

magistério na Rede Municipal de 

Ensino de Paraíba do Sul; com pelo 

menos 03 (três) anos de regência de 

turma e estar em efetivo exercício da 

função da carreira de magistério, não 

estando em gozo de licença no 

período das consulta pública;

IV - Estar em pleno exercício de suas 

atividades ou delas não estar afastado 

por mais de 01 (um) ano, salvo em 

caso de licença médica; tendo, neste 

caso, retornado ao exercício da 

atividade em um prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias de antecedência da data 

da consulta pública;  

V – Ter obtido resultado igual ou 

superior a 80% (oitenta por cento) nas 

duas últimas Avaliações de 

Desempenho;

VI – Apresentar Plano de Trabalho 

para a gestão da escola; explicitando 

os aspectos pedagógicos, 

administrativos e financeiros; 

destacando os objetivos e as metas 

para a melhoria da qualidade da 

educação, bem como as estratégias 

para preservação do patrimônio 

público e participação da comunidade 

no cotidiano escolar (na gestão dos 

recursos financeiros e no 

acompanhamento e avaliação das 

ações pedagógicas);

VII – Assinar a Declaração de 

Compromisso do candidato à função 

de Diretor e Vice - Diretor de Unidade 

Escolar da Rede Pública Municipal de 

indicado pela Secretaria Municipal de 

Educação, a que se refere esta Lei, 

deverá participar do Curso de Gestão 

Escolar, que será oferecido pela 

Secretaria Municipal de Educação a 

partir do mês de janeiro, subsequente 

ao Processo Consultivo, composto de 

Formação através de encontros 

presenciais e/ou  a distância.

DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

MUNICIPAL

Artigo 7º - A Consulta Pública para 

escolha de Diretor e Vice-Diretor das 

Unidades Escolares da Rede Municipal 

de Ensino de Paraíba do Sul, que 

ocorrerá no mês de novembro, será 

convocada pela Secretaria Municipal 

Ensino;

VIII – Comprometer-se a frequentar 

cursos e capacitações para 

qualificação do exercício da função 

para a qual vier a ser convocado, após 

a consulta pública.

§1º - É vedada a candidatura de 

membros na Unidade Escolar, que nos 

últimos 05 (cinco) anos tenham sofrido 

qualquer penalidade e que estejam 

sendo alvo de procedimento 

administrativo disciplinar, salvo-se 

nestes, até a data da candidatura 

tiverem concluído, com absolvição 

total do servidor;  

§2º - Não é permitido o registro de 

candidato, embora para cargos 

diferentes, em mais de uma chapa ou 

em mais de uma Unidade Escolar;

Artigo 5º - O cumprimento da carga 

horária de Diretor e Vice-Diretor fica 

assim estabelecido:

I - Diretor geral

a) No caso de escolas que atendam 

apenas a 01 (um) turno, o candidato 

que tiver duas 02 (duas) matrículas, 

somente exercerá a função de diretor 

em uma matrícula, devendo cumprir 

uma jornada de 30 (trinta) horas 

semanais; respeitando a licitude no 

caso de acumulação de cargos;

b) Em escolas com mais de 01 (um) 

turno, o candidato que tenha uma 

matrícula deverá cumprir no mínimo 

30 (trinta) horas semanais, o candidato 

que tiver duas matrículas deverá 

cumprir no mínimo, 40 (quarenta) 

horas semanais; 

 c) O candidato que esteja permutado 

cumprirá mínimo de 40 (quarenta) 

horas semanais. Caso a permuta 

termine ele deverá cumprir o mínimo 

de 30 (trinta) horas semanais.

II - Vice-Diretor 

a) O profissional que tiver 01 (uma) 

matrícula cumprirá, no mínimo, 25 

(vinte e cinco) horas semanais na 

Unidade escolar;

b) No caso, do candidato a vice - 

direção possuir 02 (duas) matrículas, 

somente exercerá a função em uma 

delas. 

Artigo 6º - O membro do magistério 

escolhido no processo consultivo ou 

§9º - A Comissão Organizadora 

Escolar tornará pública a lista de 

eleitores da comunidade escolar, no 

prazo não inferior a 15 (quinze) dias da 

data da consulta pública.

DO  RESULTADO

Artigo 15 – A consulta pública para 

Diretores e Vice-Diretores das 

unidades escolares somente terá 

validade se a participação mínima do 

segmento pais/alunos for de 30% 

(trinta por cento), e do segmento 

Magistério/Funcionários atingir 51% 

(cinquenta e um por cento), do 

respectivo universo de eleitores; 

Artigo 16 - Será declarada vencedora, 

após a apuração do processo de 

consulta, a chapa que obtiver maioria 

simples dos votos válidos.

§ 1º - No caso de chapa única, a mesma 

será considerada vencedora se obtiver 

maioria simples dos votos válidos 

(mais que a metade do número total 

de indivíduos que compõe o grupo).

§ 2º -  Não alcançado o percentual de 

votos mencionado no caput do artigo, 

o Diretor e o Vice - Diretor da unidade 

escolar serão escolhidos por indicação 

da Secretaria Municipal de Educação 

para um mandato de 1 (um) ano letivo. 

Decorrido esse prazo, nova consulta 

pública será realizada na unidade 

escolar, onde a chapa vencedora 

exercerá suas funções pelo prazo 

restante até a próxima consulta 

pública.

Artigo 17 – Excepcionalmente, não 

havendo chapa inscrita para o 

processo de consulta pública na 

unidade escolar, a Secretaria Municipal 

de Educação indicará representante(s) 

para mandato de 1 (um) ano letivo. 

Parágrafo único – Faltando 1 (um) mês 

para o término do mandato do 

candidato indicado pela Secretaria 

Municipal de Educação, um novo 

processo de consulta pública deve ser 

iniciado, onde a chapa vencedora 

exercerá suas funções pelo prazo 

restante até a próxima consulta 

pública.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 18 – O Secretário Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul poderá 

editar normas complementares, 

visando à regulamentação e fiel 

observância ao disposto na presente. 

Artigo 19 – Havendo vacância ou 

renúncia do mandato, a Secretaria 

Municipal de Educação, indicará  

representante(s) para mandato de 1 

(um) ano letivo. Decorrido esse prazo, 

nova consulta pública será realizada na 

Unidade Escolar, onde a chapa 

vencedora exercerá suas funções pelo 

prazo restante até a próxima consulta 

pública.

Artigo 20 - Aquele que não se 

consagrar vitorioso não poderá, sob 

nenhuma hipótese, ser indicado pela 

Secretaria Municipal de educação para 

exercer o mandato nos casos do § 2º 

do artigo 17 e no artigo 18 na referida 

Unidade escolar.

Artigo 21 – A hipótese de nova 

consulta pública só ocorrerá se não 

tiver sido cumprido 2/3 do mandato, 

ocasião em que será indicado novo 

representante (es) pela Secretaria 

Municipal de Educação até o final do 

período.

Artigo 22- A tentativa de fraude à 

consulta pública constituirá infração 

disciplinar  passível de punição com 

pena de demissão, nos termos da Lei 

específica.

Artigo 23 – As gratificações serão 

definidas e remuneradas conforme o 

Estatuto e Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério Público 

Municipal de Paraíba do Sul  Lei nº 

2.278/2002.

Artigo 24 – As atribuições de diretores 

e vice-diretores estão definidas no 

anexo V da Lei  nº 2.278/2002 e  

Regimento Escolar.

Artigo 25 – Esta Lei entrará em vigor 

na data de sua publicação e revoga as 

disposições em contrário.

PARAÍBA DO SUL, 29 DE OUTUBRO 

DE 2018

LEI N° 3.499, DE 22 DE OUTUBRO DE 

2018

EMENTA: DISCIPLINA A DELEGAÇÃO 

DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

TRANSPORTE COLETIVO DE 

PASSAGEIROS MEDIANTE 

CONCESSÃO, CRIA O CONSELHO 

MUNICIPAL DE TRANSPORTES E 

CONTÉM OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL,no uso das 

atribuições que lhe confere a Lei 

Orgânica Municipal, faço saber que a 

Câmara Municipal aprova e eu 

sanciono a seguinte lei:

Capítulo I

DO TRANSPORTE COLETIVO DE 

PASSAGEIROS MEDIANTE 

DELEGAÇÃO POR CONCESSÃO 

Art. 1º - Fica o Poder Público 

autorizado a delegar a terceiros, por 

meio de concessão, a prestação e a 

exploração do serviço de transporte 

coletivo público de passageiros, no 

todo ou em parte, sempre em caráter 

temporário e por prazo determinado, 

nos termos desta lei.

§ 1º - O Poder Público, sempre que 

possível, dando primazia ao princípio 

da eficiência administrativa, deverá 

optar pela prestação indireta dos 

serviços de transporte coletivo em 

substituição à prestação direta estatal 

e à prestação por empresas estatais.

§ 2º - A delegação da prestação do 

serviço público por concessão poderá 

ser feita por 15 (quinze) 

anos)prorrogáveis por igual período, 

respeitado o contido nesta lei.

§ 3º - O disposto no "caput" deste 

artigo não impede o Poder Público de 

utilizar outras formas ou instrumentos 

jurídicos para transferir a terceiros a 

operação direta do serviço de 

transporte coletivo público de 

passageiros, ou parcelas desta, 

mediante prévio procedimento 

licitatório, aplicando-se as regras 

previstas nesta lei e as demais 

disposições legais federais e 

municipais pertinentes.

§ 4º - O Poder Público poderá valer-se 

da concessão patrocinada de que trata 

a Lei Federal nº 11079/2004 nas 

hipóteses em que o projeto de 

concessão não se mostre, do ponto de 

vista econômico-financeiro, 

auto-sustentável, obedecidos os 

termos da legislação específica.

§ 5º - O Poder Público poderá valer-se 

da concessão administrativa de que 

trata a Lei Federal nº 11.079/2004 

quando decidir por instituir a 

prestação do serviço público sem 

custo para o usuário, obedecidos os 

termos da legislação específica.

§ 6º - O Poder Público deverá dar 

preferência à concessão comum 

regida pela Lei nº 8987/95 

relativamente às modalidades da 

concessão patrocinada e da 

concessão administrativa, esgotando a 

busca por meios alternativos à 

contraprestação pecuniária do Poder 

Público como forma de assegurar a 

viabilidade econômico-financeira do 

projeto de concessão, valendo-se do 

disposto no artigo 11 da Lei nº 8987/95.

§ 7º - Em caráter emergencial e a título 

precário, o Poder Público poderá 

utilizar outros instrumentos jurídicos 

para transferir a operação do serviço, 

objeto do "caput" deste artigo, até que 

seja possível o restabelecimento da 

normalidade de sua execução.

§ 8º - As concessões de serviço de 

transporte coletivo público poderão 

ter seus prazos renovados ou 

prorrogados, por igual período, a 

critério do poder concedente, nos 

seguintes casos:

I - quando a concessionária houver 

prestado o serviço com qualidade 

satisfatória, aferível mediante os 

seguintes critérios:

a) a concessionária tiver operado as 

linhas objeto da concessão, durante 

seu prazo inicial, com índice de 

eficiência igual ou superior a 90% 

(noventa por cento);

b) a concessionária tiver renovado a 

frota operante conforme os critérios 

definidos emlei ou contrato, durante o 

prazo inicial da concessão.

II - quando, mediante apuração técnica 

do poder concedente não teve 

assegurado o equilíbrio 

econômico-financeiro de seu contrato, 

possuindo parcelas de bens e 

instalações a depreciar ou 

remunerações tarifárias não auferidas 

durante a concessão, ocasião em que a 

renovação ou prorrogação será 

efetuada por período que, ao mesmo 

tempo, garanta o restabelecimento da 

equação econômico financeira inicial e 

acarrete o menor ônus possível à 

tarifa, limitado ao prazo estabelecido 

no contrato original.

Art. 2º - Poderá o Poder Concedente 

prever no projeto da concessão e no 

Edital de licitação a integração da 

exploração de outros bens associados 

direta ou indiretamente ao transporte 

coletivo de passageiros, como 

instalações comerciais nas estações de 

passageiros, espaços publicitários no 

interior e exterior veículos, entre 

outros negócios, como fonte acessório 

ou alternativa de receita da concessão, 

no objetivo de assegurar a modicidade 

tarifária aos usuários e a socialização 

do serviço público.

Art. 3º - No exercício do 

gerenciamento do sistema de 

transporte coletivo, no objetivo de 

manter a melhor prestação do serviço 

público, o Poder Concedente poderá 

modificar o modal operacional de 

veículos, determinando à empresa 

concessionária os tipos de veículos a 

serem utilizados, inclusive, caso 

necessário, com maior ou menor 

capacidade de transporte do que os 

originalmente fixados pelo Edital de 

Licitação, restabelecendo-se 

conseqüentemente a equação 

econômico-financeira, conforme o 

modal utilizado.

Parágrafo Único - As modificações no 

objeto da concessão produzidas pela 

Administração serão determinadas 

pela autoridade administrativa com 

competência para a assinatura do 

contrato, devidamente precedida das 

seguintes etapas e documentos:

I - apresentação de proposta de 

modificação pela autoridade com 

competência para a assinatura do 

contrato;

II - oportunidade da manifestação do 

concessionário, instruída ou não com 

planilha de recomposição dos preços 

na hipótese de rompimento da 

equação econômico-financeira do 

contrato, em prazo máximo de cinco 

dias úteis, prorrogável por 

requerimento motivado do 

interessado;

III - apresentação de planilha de 

recomposição, com a indicação das 

fontes de custeio, ou homologação 

com ou sem ressalvas de planilha 

apresentada pelo concessionário com 

parecer do departamento técnico 

competente do Município, vistado pela 

procuradoria jurídica;

IV - determinação, por ato 

administrativo próprio, da modificação 

contratual na concessão, 

contemplando-se eventual 

recomposição da equação 

econômico-financeira, nos termos do 

inciso;

 III deste parágrafo.

Capítulo II

DA FORMAÇÃO DOS CONTRATOS DE 

CONCESSÃO E DE PERMISSÃO

Art. 4º - As concessões e permissões 

para a prestação dos serviços serão 

outorgadas mediante prévia licitação, 

nos termos desta Lei e demais 

legislação aplicável.

Art. 5º  - As licitações para concessão 

ou permissão de serviço de transporte 

público de passageiros deverão se 

processar pela modalidade 

concorrência pública e, 

preferencialmente, pelo tipo de 

licitação que seja a de menor tarifa.

Art. 6º - A estrutura tarifária aplicável à 

concessão deverá observar a estrutura 

oficial de custos operacionais de 

transporte urbano recomendada pelo 

Ministério dos Transportes.

Art. 7º  - O processo licitatório será 

informado pelos princípios da 

isonomia, da economicidade, do 

julgamento objetivo, da vinculação ao 

edital e do formalismo moderado, 

entre outros.

Art. 8º - Na elaboração do edital de 

licitação estão proscritas exigências 

de habilitação que se configurem 

excessivas relativamente ao mínimo 

necessário à adequada e segura 

execução do objeto contratado, assim 

como estão proscritoscritérios de 

julgamento que não mantenham 

relação estreita com a configuração 

técnica dos serviços a serem 

concedidos, sob os aspectos 

qualitativo e quantitativo.

Art. 9º - Pequenas falhas formais e 

erros materiais, quando não 

produzirem prejuízos ao processo 

licitatório e ao interesse público, 

poderão ser superados de molde a 

assegurar o efetivo alcance da 

proposta mais vantajosa à 

Administração.

SEÇÃO ÚNICA

DA TARIFA

Art. 9º - O cálculo da tarifa da 

concessão será efetuado com base em 

planilha de custos, elaborada pelo 

Município, anexada ao edital de 

licitação e ao contrato de concessão, 

que levará em conta o custo por 

quilômetro rodado da operação e o 

índice de passageiros pagantes 

transportados por quilômetro (IPK), 

atualizados.

§ 1º - A tarifa será fixada por decreto 

do Prefeito Municipal, em valor 

suficiente para manter o equilíbrio 

econômico e financeiro do Sistema de 

Transporte de modo global, 

respeitados os parâmetros tarifários 

definidos nesta lei e na planilha 

tarifária, que acompanhará o edital de 

licitação e o contrato de concessão.

§ 2º - Na elaboração do cálculo 

tarifário, as isenções e descontos 

previstos nesta Lei e definidos pelo 

Poder Concedente serão deduzidos do 

número de passageiros transportados, 

salvo quando houver o pagamento 

dessas modalidades de transporte por 

outras fontes de financiamento.

Art. 10 - São itens da planilha para 

efeito de cálculo tarifário:

I - Custo Operacional;

II - Custo de Capital;

III - Custo Básico de Administração;

IV - Margem Mínima de lucro líquido;

V - Custo Tributário.

Art. 11 - Considera-se Custo 

Operacional o conjunto de encargos e 

despesas decorrentes da operação do 

serviço de transporte pelo 

concessionário com combustíveis, 

lubrificantes, rodagem, peças e 

acessórios, contingências, serviços de 

terceiros relativos à manutenção, 

pessoal de manutenção, pessoal de 

tráfego, encargos sociais, uniformes, 

seguros (obrigatórios, contra 

terceiros, material, pessoal e moral), 

fundo de assistência Sindical, 

benefícios sociais, entre outros custos 

cuja assunção seja indispensável à 

operação do sistema.

Art. 12 - Consideram-se como custos 

de capital a remuneração e a 

depreciação de capital investido na 

frota, bem como a depreciação e 

remuneração de capital investido em 

máquinas, instalações e equipamentos 

e a remuneração de almoxarifado.

Art. 13 - Consideram-se como 

integrantes do custo básico de 

administração:

I - custo de pessoal de administração: 

os custos relativos ao pessoal da 

administração serão obtidos através 

de coeficiente em relação ao custo de 

pessoal de tráfego (operação), a ser 

definido pelo Poder Executivo na 

planilha tarifária do sistema, parte 

integrante do edital de licitação e do 

contrato de concessão.

II - custo de despesas gerais: 

consideram-se aqueles custos 

necessários à execução dos serviços 

não vinculados diretamente à 

operação do sistema de transporte, e 

serão obtidos através de coeficiente 

mensal que incidirá em relação ao 

preço de um veículo equivalente 

completo, para cada veículo da frota 

total, a ser incluído na planilha do 

sistema, parte integrante do edital de 

licitação e do contrato de concessão.

III - custo de remuneração da diretoria: 

considera-se como custo de 

remuneração da diretoria o valor 

necessário, dentro das metas de 

eficiência, para o pagamento de pro 

labore mensal aos diretores 

necessários ao exercício das funções 

de direção da concessionária, e serão 

obtidos através de coeficiente mensal 

que incidirá em relação ao salário base 

(sem encargos) do motorista, por 

veículo da frota total, a ser incluído 

pelo Poder Executivo na planilha do 

sistema, parte integrante do edital de 

licitação e do contrato de concessão.

Art. 14 - Considera-se Custo Tributário 

os tributos, taxas e contribuições que 

incidem ou vierem a incidir sobre a 

receita e a movimentação financeira 

do sistema (atualmente PIS - COFINS - 

ISS - CPMF) sendo esse custo 

necessariamente vinculado à 

legislação vigente, consideradas as 

variações porventura existentes.

Art. 15 - Os itens componentes dos 

parâmetros de custo da planilha 

somente poderão ser modificados de 

comum acordo entre as partes, 

mantendo-se sempre o equilíbrio 

econômico financeiro do sistema e do 

contrato e sempre mediante consulta 

prévia ao Conselho Municipal de 

Transporte Coletivo.

Capítulo II

DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

TRANSPORTE COLETIVO

Art. 16 - Fica instituído o Conselho 

Municipal de Transporte Coletivo 

como órgão colegiado consultivo em 

deliberações que envolvam políticas 

públicas acerca do transporte coletivo 

urbano no Município de PARAÍBA DO 

SUL, compondo-se de membros do 

Poder Público, dos delegatários do 

serviço e representantes da Sociedade 

Civil, nos termos previstos nesta Lei.

Art. 17 - Os objetivos do Conselho 

Municipal de Transporte Coletivo do 

Município de PARAÍBA DO SUL são:

I - promover a participação da 

comunidade na formação de decisões 

relevantes acerca de políticas 

regulatórias de transporte coletivo 

urbano municipal;

II - elaborar proposições acerca de 

políticas regulatórias de transporte 

coletivo urbano municipal para análise 

pelo Poder Executivo;

III - participar, como órgão consultivo, 

da formação de decisões relevantes 

acerca de políticas regulatórias de 

transporte coletivo urbano municipal;

IV - aproximar as diversas classes de 

usuários do serviço público de 

transporte coletivo urbano do Poder 

Concedente e dos prestadores do 

serviço;

V - fornecer informações aos Poderes 

Públicos acerca da situação da 

prestação dos serviços de transporte 

coletivo urbano, ampliando o seu 

universo de elementos para fins de 

controle.

Parágrafo Único - O Conselho 

Municipal de Transporte Coletivo se 

manifestará, nos termos de suas 

competências, através de 

deliberações, cujos quoruns e 

procedimentos serão definidos em 

regimento interno, a ser elaborado e 

aprovado logo após a constituição do 

órgão, na forma do artigo a seguir.

Art. 18 - A composição específica do 

Conselho Municipal de Transporte 

Coletivo será definida por ato 

regulamentar do Poder Executivo, 

sendo que dois quartos de sua 

composição serão reservados a 

grupos de usuários; um quarto aos 

representantes do Poder Executivo e 

um quarto a representantes dos 

prestadores-delegatários.

Parágrafo Único - Os membros do 

Conselho não serão remunerados para 

essa função e nem obterão qualquer 

espécie de vantagens ou benefícios 

diretamente decorrentes de sua 

participação no referido órgão.

Capítulo III

DOS PRINCÍPIOS GERAIS

Art. 19 A região, cuja densidade 

demográfica viabilize a implantação 

do serviço de transporte coletivo, será 

considerada atendida sempre que sua 

população não esteja sujeita a 

deslocamento médio superior a 600 

metros para área urbana e 1.500 

metros para área rural, para acesso da 

residência ou do local de trabalho, 

para o ponto de transporte coletivo 

mais próximo.

§ 1º - Em áreas com características 

urbanas, que não estejam previstas 

como zona urbana na legislação 

vigente de perímetro urbano, o Poder 

Público poderá reduzir para até 600 

metros a distância média máxima 

admitida para o deslocamento dos 

usuários de suas residências ou locais 

de moradia ao ponto de transporte 

coletivo mais próximo.

§ 2º - Outros deslocamentos de 

distância inferior aos previstos neste 

artigo poderão ser tomados por 

referência na organização dos pontos 

de transporte coletivo.

Art. 20 O serviço público deve ser 

planejado de modo a alcançar ampla 

capilaridade e assegurar a socialização 

do atendimento, sendo que poderá o 

Poder Público utilizar de mecanismos 

de financiamento internos ou externos 

à concessão a financiar ou subsidiar a 

operação do serviço em regiões cuja 

densidade demográfica não viabilize 

economicamente o pagamento da 

tarifa técnica.

Parágrafo Único - Considera-se tarifa 

técnica, para os fins deste artigo, o 

valor idealmente considerado, por 

usuário, suficiente para viabilizar 

economicamente a prestação 

auto-sustentável do serviço público 

como um todo.

Art. 21 O Município, com base nas 

diretrizes de seu Plano Diretor, poderá 

firmar convênios ou contratar 

consórcios públicos com o Governo do 

Estado e/ou com os Municípios de sua 

região para, em cumprimento ao 

Estatuto das Cidades - Lei Federal nº 

10.257/2001, planejar e promover a 

integração regional de sistemas de 

transporte coletivo, desde que haja o 

cumprimento das normas do presente 

dereto e desde que integralmente 

respeitado o equilíbrio econômico 

financeiro dos contratos de concessão 

envolvidos.

§ 1º - A decisão de integrar o sistema 

de transporte municipal com sistemas 

de transporte de municípios vizinhos, a 

cargo do Poder Executivo Municipal, 

deverá, necessariamente, ser 

precedido de estudo técnico 

específico, acompanhado pelo 

Conselho Municipal de Transporte 

Coletivo, a ser instituído por lei.

§ 2º - No caso de a integração de 

sistemas ser efetuada mediante a 

contratação de Consórcio Público, 

além de observar, previamente, o 

disposto no parágrafo anterior, deverá 

ser precedida de aprovação de lei 

autorizativa específica e observar os 

demais requisitos da Lei Federal nº 

11.107/2005 e de seu Decreto 

Regulamentar.

§ 3º - Até que se realize a integração 

referida neste artigo fica mantido o 

ajuste firmado em forma de 

autorização pelos municípios de 

Paraíba do Sul e Vassouras para 

atender às linhas Paraíba do Sul para 

Andrade Costa e Paraíba do Sul para 

Vieira Cortez.

Art. 22 - O Poder Executivo Municipal, 

por razões de conveniência, 

oportunidade e eficiência, poderá se 

valer dos serviços da concessionária 

do transporte coletivo público para 

atender as linhas do transporte escolar 

municipal de responsabilidade da 

Prefeitura, integrando esse 

atendimento com o sistema de 

transporte coletivo público.

§ 1º - Para viabilizar o disposto nesse 

artigo, o Poder Executivo Municipal 

deverá celebrar termo aditivo ou 

contrato administrativo específico 

com a concessionária, em 

procedimento de inexigibilidade 

licitatória, por prazo renovável que 

não ultrapasse 60 meses, na forma do 

art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93.

§ 2º - O contrato administrativo a que 

se refere o parágrafo anterior deverá 

prever, como remuneração da 

concessionária, a ser arcada com 

recursos orçamentários municipais, 

valor nunca superior ao custo 

atualizado do quilômetro rodado do 

transporte coletivo público, apurado 

através da planilha tarifária da 

concessão desse serviço.

§ 3º - Acaso a integração do 

transporte coletivo público com o 

transporte escolar, através da 

assinatura do contrato a que se 

referem os parágrafos anteriores, 

interfira na equação econômico 

financeira da concessão daquele 

primeiro serviço, acarretando redução 

de encargos da concessionária, o 

Poder Público Municipal deverá 

promover a competente redução 

tarifária, em benefício dos usuários do 

sistema.

§ 4º - A integração do transporte 

coletivo público com o transporte 

escolar, a que se refere esse artigo, 

será possível através da criação de 

linhas especiais, exclusivas para os 

estudantes, ou integração da demanda 

usuária de transporte escolar nas 

linhas regulares do sistema, mediante 

a utilização de ônibus com modais 

específicos, tal como exigido pela 

legislação federal, estadual e municipal 

atinente ao transporte escolar.

§ 5º - O exercício da faculdade prevista 

no caput desse artigo, pelo Município, 

com a anuência da concessionária, não 

poderá jamais significar quebra de 

equilíbrio econômico-financeiro ou 

ensejar aumento de tarifa da 

concessão do transporte coletivo 

público.

§ 6º - A decisão de integrar o sistema 

de transporte coletivo público com o 

transporte escolar de 

responsabilidade da Prefeitura 

Municipal deverá, necessariamente, ser 

precedida de estudo técnico e de 

impacto econômico e financeiro 

específico, acompanhado pelo 

Conselho Municipal de Transporte 

Coletivo, instituído pela presente lei, 

devendo sempre privilegiar a melhor 

integração logística possível entre o 

sistema público de transporte coletivo 

e as necessidades do transporte 

escolar com vistas a redução global 

dos custos de ambas modalidades de 

serviço.

Art. 23–Esta lei entra em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL-RJ, 

22 DE OUTUBRO DE 2018.

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

N O M E A R:

Rafaela Murta A. Vieira,  portadora do 

CPF 139.717.037.98,  para exercer o  

cargo comissionado de Coordenador I, 

da Secretaria Municipal de Saúde,  com 

efeitos retroativos a 01 de Outubro de 

2018; 

Tais Moreira Pereira,  portadora do 

CPF 117.258.487.75,  para exercer o  

cargo comissionado de Coordenador 

III, da Secretaria Municipal de 

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 19 de Setembro 

de 2018; 

Thainá Gonçalves Santana,  portadora 

do CPF 127.886.327.38,  para exercer o  

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Saúde,  com efeitos 

retroativos a 14 de Setembro de 2018;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  10 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

E X O N E R A R    a pedido,  Edna 

Pereira Gorito, do cargo de Auxiliar de 

Enfermagem ( Processo Seletivo 

Simplificado ), lotada na Secretaria 

Municipal de Saúde, a partir de 

01/10/2018, de  acordo com o 

Processo 2018/10/8683.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  17 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R    (  12 ) doze meses de 

Licença Premio, a Marta Maria 

Rodrigues, Professor I, lotada na 

Secretaria Municipal de Educação, no 

período de 01/02/2019 a 01/02/2020, 

de acordo com o processo 

2018/9/8266.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  18 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R    (  15 ) quinze meses 

de Licença Premio, a Rosali Menezes 

de Jesus Torres, Fonoaudióloga, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Saúde, no período de 01/11/2018 a 

01/02/2020, de acordo com o 

processo 2018/8/7208.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  25 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R    (  18 ) dezoito meses 

de Licença Premio, a Viviane dos 

Santos Visconti, Psicóloga, lotada na 

Secretaria Municipal de Saúde, no 

período de 01/02/2019 a 01/08/2020, 

de acordo com o processo 

2018/10/8609.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  25 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Albertino Marcelino de Melo,   portador  

do  CPF  455.908.937.04 do cargo

comissionado de Coordenador II, da 

Secretaria Municipal de Transportes, 

Obras e Projetos, com efeitos

retroativos a 10 de Outubro de 2018;

Elizabeth Rocha da Silva Ferreira,  

portadora do CPF  cargo 

622.731.757.87, o  do do cargo 

comissionado de Coordenador III, da 

Secretaria Municipal de Governo, com 

efeitos retroativos a 01 de bro de  

Outubro de 2018; 

Lucia Almeida de Oliveira Batitucci , 

portadora do  CPF 006.264.137.96, 

cargo cargo comissionado de Oficial 

de Programas Municipais B, da 

SecretaRia Municipal de Saúde,  com 

efeitos  a 19

de Outubro de 2018;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  30 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

N O M E A R:

Carlos Jose Victor dos Santos,  

portador  do  CPF 110.986.997.50 para

exercer o cargo comissionado de 

Oficial de Programas Municipais B, da  

Secretaria  Municipal   de

Obras, com efeitos retroativos a 04 de 

Outubro de 2018; 

Elizabeth Rocha da Silva Ferreira,  

portadora  do   CPF 622.731.757.87

para exercer o cargo comissionado de 

Oficial de Programas Municipais B, da 

Secretaria Municipal 

de Governo, com efeitos retroativos a 

01 de Outubro de 2018; 

Elizabeth Vitor dos Santos,   portadora   

do CPF   084.653.417.70   para

exercer o do cargo  comissionado de  

Assistente  Operacional     da      

Educação,      com      efeitos

 retroativos 01 de Agosto de 2018; 

Emanuel Vitor  Soares da Silva,   

portador     do     CPF  144.473.937.94

para   exercer   o    cargo    

comissionado   de   Assistente 

Operacional da Educação, da 

Secretaria  

Municipal de Educação, com efeitos 

retroativos a 24 de Novembro de 2018; 

Herika de Almeida Pinto,  portadora    

do     CPF 102.061.967.84,    para

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria  

Municipal    de    Educação,   com  

efeitos retroativos a 02 de Outubro de 

2018; 

Jose Roberto Carvalho Farinelli,       

portador  do   CPF 119.160.496.99

para exercer o cargo comissionado de 

Coordenador II, da Secretaria      

Municipal  de  Transportes, 

Obras e Projetos, com efeitos 

retroativos a 10 de Outubro de 2018; 

Lucia Almeida de Oliveira Batitucci ,   

portadora   do      CPF    cargo   

006.264.137.96, do cargo 

comissionado de Coordenador I,    da   

Secretaria Municipal   de Saúde, 

com efeitos retroativos a 19 de 

Outubro de 2018; 

Marcio Alves Vasconcelos,  portador    

do    CPF 074.032.847.63,  para

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de Governo, com efeitos 

retroativos a 08 de Outubro de 2018;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  30 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

- NA PORTARIA 151/2018, ONDE SE LÊ 

ELISABETE MARIA DO N SOUZA, 

ASSESSOR II O CORRETO É 

ASSESSOR III

- NA PORTARIA 151/2018, ONDE SE LÊ 

MARIA ADELAIDE P CORDEIRO, 

ASSESSOR II, O CORRETO É 

COORDENADOR I

- NA PORTARIA 1512018, ONDE SE LÊ 

ZILDA APARECIDA NASCIMENTO DA 

SILVA, ASSISTENTE OPERACIONAL 

DA EDUCAÇÃO, O CORRETO É 

OFICIAL DE PROGRAMAS 

MUNICIPAIS b, DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

oPregão Presencial nº 080/2018 – 

Processo Licitatório nº 086/2018, cujo 

objetivo é a Seleção de empresas 

especializadas para Composição do 

Quadro geral de Registro de Preços 

para eventuais fornecimentos de 

CESTAS BÁSICAS, atendendo à 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Direitos Humanos. O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

se dará no dia21/11/2018 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. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 01 de novembro de 2018 – 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 081/2018 – 

Processo Licitatório nº 087/2018, cujo 

objetivo é a Seleção de empresas 

especializadas para Composição do 

Quadro geral de Registro de Preços 

para eventuais fornecimentos de 

UNIFORMES, atendendo à Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos. O Credenciamento 

e o recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” se dará no 

dia21/11/2018 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: 

(24)2263-4469. Paraíba do Sul, 01 de 

novembro de 2018 – Alessandro 

Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 082/2018 – 

Processo Licitatório nº 088/2018, cujo 

objetivo é a Seleção de empresas 

especializadas para Composição do 

Quadro geral de Registro de Preços 

para eventuais fornecimentos de  

MATERIAIS ELÉTRICOS e 

HIDRÁULICOS para manutenção, 

atendendo às Secretarias Municipais 

de Assistência Social e Direitos 

Humanos e de Educação. O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

se dará no dia22/11/2018 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. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 01 de novembro de 2018 – 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 083/2018 – 

Processo Licitatório nº 089/2018, cujo 

objetivo é a Seleção de empresas 

especializadas para Composição do 

Quadro geral de Registro de Preços 

para eventuais PRESTAÇÕES DE 

SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA 

SÉPTICA nas Unidades Escolares, 

atendendo à Secretaria Municipal de 

Educação. O Credenciamento e o 

recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” se dará no 

dia22/11/2018 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: 

(24)2263-4469. Paraíba do Sul, 01 de 

novembro de 2018 – Alessandro 

Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

oPregão Presencial nº 084/2018 – 

Processo Licitatório nº 090/2018, cujo 

objetivo é a contratação de Instituição 

Financeira autorizada pelo Banco 

Central, para a prestação de serviços 

de pagamento, com exclusividade, de 

subsídios, vencimentos, proventos, 

demais parcelas estipendiais e 

indenizatórias aos servidores e 

membros do quadro de funcionários 

do Município, doravante denominados 

BENEFICIÁRIOS, mediante crédito a 

ser efetuado em contas correntes ou 

contas salários, sem qualquer custo ou 

ônus para estes órgãos ou aos seus 

membros e servidores.. O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

se dará no dia14/11/2018 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. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 01 de novembro de 2018 – 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

ERRATA - A PREFEITURA MUNICIPAL 

DE PARAÍBA DO SUL, ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO, torna público que, 

no Item 4.1 – POLÍTICA TARIFÁREA, 

do ANEXO II, PROJETO BÁSICO, 

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, do 

Edital de Licitação nº 085/2018 - 

Concorrência Pública nº 001/2018, 

onde se Lê Idoso com idade igual ou 

superior a 60 anos e inferior a 65 anos 

– Leia-se: Idoso com idade igual ou 

superior a 65 anos. Publicação por 

incorreção. Paraíba do Sul/RJ, 31 de 

outubro de 2018. Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE SEGUNDO TERMO 

ADITIVO

Processo: 2018/9/7761

O b j e t o : R e e q u i l í b r i o 

Econômico-Financeiro (Diesel S10)

Contratante: Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul 

Contratada: Posto de Gasolina 

Gauchão de Três Rios Ltda

Período:Vigência da Ata de Registro 

de Preços (inalterada)

Valor Antes da Correção: R$ 3,68 (três 

reais e sessenta e oito centavos), por 

Litro

Valor Após Correção: R$ 3,90 (três 

reais e noventa centavos), por Litro

Recurso: Tesouro Municipal

Data Aditivo: 06/09/2018

Amparo Legal:Art. 65, Inciso II, Letra 

“d”, da Lei nº 8.666 de 21.06.93.



de Educação por meio de edital 

publicado na imprensa oficial e terão 

ampla divulgação.

Artigo 8º - A Consulta Pública para 

escolha de Diretor e Vice-Diretor das 

Unidades Escolares terá 

regulamentação única para toda Rede 

Municipal de Ensino e será coordenada 

pela Comissão Organizadora 

Municipal, designada pela Secretaria 

Municipal de Educação, através de 

portaria e assim constituída:

I – 02 (dois) representantes da 

Secretaria Municipal de Educação;

II – 01 (um) representante dos 

servidores da carreira do Magistério 

Público do Município de Paraíba do 

Sul;

III – 01 (um) representante do SEPE – 

Paraíba do Sul;

IV – 01 (um) representante do 

Conselho Municipal de Educação.

§ 1º - No processo consultivo, deverá 

ser eleito, 01 (um) suplente para cada 

membro da Comissão Organizadora 

Municipal;

§ 2º - O presidente da comissão deverá 

ser escolhido entre seus pares;

§ 3º - Não poderão integrar a 

Comissão Organizadora Municipal:

a) Os servidores que, candidatos, 

venham a compor chapa inscrita, no 

processo;

b) Os servidores que estejam 

respondendo a qualquer tipo de 

procedimento administrativo 

disciplinar, dentro e fora do Sistema 

Municipal, e/ou que tenham sido 

punidos disciplinarmente por órgãos 

competentes, no ano anterior à data 

da publicação do edital de consulta 

pública.

Artigo 9º - Compete a Comissão 

Organizadora Municipal: 

I – Orientar, acompanhar e fiscalizar o 

processo de consulta para escolha de 

Diretores e Vice-diretores nas escolas 

da Rede Municipal de Ensino; 

II - Receber e analisar as Fichas de 

Inscrições e os respectivos Planos de 

Trabalho, dos candidatos às chapas, 

com base nos critérios estabelecidos 

nesta Lei, para análise e deferimento 

ou indeferimento de sua inscrição; 

III - Dar ciência aos candidatos, por 

escrito, após a entrega de todos os 

Documentos solicitados. Tendo a 

Comissão até 02 dias úteis para 

informar ao(s) candidato(s) o 

deferimento ou indeferimento de sua 

inscrição conforme previsto na 

Declaração de compromisso e entrega 

do Plano de Gestão. Em caso de 

indeferimento, o candidato terá até 02 

dias úteis para apresentar recurso e 

documentos que achar necessário 

para alterar o resultado. A Comissão 

Organizadora Municipal terá até 02 

(dois) dias para responder ao 

candidato se defere ou indefere a sua 

inscrição. 

IV – Analisar se os membros das 

chapas atendem as exigências legais e 

se:  

a) Respondem a processo 

administrativo disciplinar;

b) Possuem vínculo familiar ou 

parentesco de até 2º grau (segundo) 

com os componentes da Comissão de 

consulta pública;

V – Informar a Secretaria Municipal de 

Educação, através de ofício, as chapas 

inscritas ou ausência de inscrições;

VI – Expedir edital de convocação;

VII - Orientar, 7 (sete) dias úteis após a 

publicação desta Lei, o presidente e 1 

(um) representante da unidade escolar 

que compõem a Comissão 

Organizadora Local (Conselho 

Escolar);

VIII - Receber e analisar, no prazo 

estabelecido em cronograma, os 

pedidos de reconsideração previstos 

no Art. 4° desta Lei; 

IX – Providenciar todo material 

necessário ao processo de consulta 

pública, a ser enviado a comissão 

organizadora escolar 

X – Fazer cumprir o cronograma.

DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

ESCOLAR

Artigo 10 - A Comissão Organizadora 

Escolar deverá ser constituída Pelo 

Conselho Escolar de cada Unidade de 

Ensino.

Artigo 11 - Compete ao Conselho 

Escolar para fins desta Lei: 

I - Convocar a Comunidade Escolar no 

prazo de 05 (cinco) dias para 

apresentação das chapas e divulgação 

do dia da consulta pública, de acordo 

com o edital a ser publicado;

II – Receber todo material necessário 

ao processo de consulta pública, bem 

como providenciar o local de votação 

com segurança e privacidade;

III – Organizar listagem dos eleitores 

por mesa de votação, separados por 

segmentos, assegurando o direito a 

voto aos analfabetos e pessoas com 

necessidades especiais;

IV- Providenciar cédula eleitoral, 

identificando-a com carimbo e com o 

nome da Unidade Escolar;

V – Comunicar aos pais ou 

responsáveis pelos alunos, com 

antecedência de 07 (sete) dias, a data 

da realização da consulta pública;

VI – Constituir e orientar as mesas 

receptoras e escrutinadoras 

compostas de 01 (um) Presidente, 01 

(um) Secretário e respectivos 

suplentes, escolhidos entre os 

integrantes da Comunidade Escolar;

VII – Permitir o acesso dos candidatos 

às turmas e às reuniões de pais, para 

divulgação do seu Plano de Ação, 

desde que não interfira no 

funcionamento da escola;

VIII – Orientação do preenchimento da 

Ata de votação e de escrutinação;

IX- Receber e julgar impugnações, 

garantindo o recurso hierárquico;

X- Enviar para a Comissão 

Organizadora Municipal nos prazos 

constantes:

a) Cópia da Ata da Assembleia Geral e 

da Consulta Pública;

b) Relatórios/mapa da apuração com 

proclamação dos resultados;

c) As justificativas da Unidade Escolar 

onde não se realizou o processo 

consultivo.

Artigo 12 - Os Diretores da Unidade 

colocarão à disposição da Comissão 

Organizadora Escolar a relação dos 

integrantes da Comunidade Escolar, 

bem como equipamentos e 

funcionários facilitando a 

implementação do processo 

consultivo.

DA COMUNIDADE ESCOLAR

Artigo 13 - A Comunidade Escolar 

compreende:

I – Os alunos de ensino regular 

matriculados na Unidade de Ensino;

II – O pai/responsável direto pelo 

aluno matriculado;

III – Os funcionários e os membros do 

Magistério Público Municipal que são 

efetivos ou contratados na Rede 

Municipal de Paraíba do Sul e estão em 

pleno exercício da atividade na 

unidade escolar.

IV - Os servidores efetivos, 

permutados e contratados em pleno 

exercício da atividade na unidade 

escolar.

DA VOTAÇÃO DA COMUNIDADE 

ESCOLAR

Artigo 14 - A escolha do Diretor e 

Vice-diretor será feita por voto direto, 

facultativo e secreto da Comunidade 

Escolar, proibido o voto por 

representação ou correspondência.

§1º - Tem direito ao voto na Unidade 

Escolar:

I – Os profissionais efetivos;

II – Os alunos que possuam, no mínimo, 

14 (catorze) anos completos até a data 

da consulta pública;

III – O responsável pelo aluno que não 

tenha direito ao voto.

§1º - Apenas um responsável terá 

direito ao voto.

§2º - No caso de irmãos na mesma 

Unidade Escolar, o responsável só 

poderá votar uma única vez.

§3º - Caso o funcionário de apoio 

administrativo ou professor tenha 

filhos (as), matriculados na Unidade 

Escolar, só poderá votar uma única 

vez.

§4º - O Orientador Pedagógico e 

Supervisor Educacional poderão votar 

nas Unidades Escolares em que 

estejam atuando.

§5º - Poderão votar os membros da 

Unidade Escolar que estejam de férias 

e licenças: prêmio, maternidade e 

médica, não superior a 180 dias

§6º - Não poderão votar nem serem 

votados, professores e funcionários 

que estejam respondendo processo 

administrativo disciplinar.

§7º - Os servidores permutados e os 

servidores que não pertencem ao 

quadro efetivo da Secretaria Municipal 

de Educação não terão direito a voto.

§8º - A secretaria escolar elaborará 

lista constando todos os eleitores da 

comunidade escolar e encaminhará, 

quando solicitado, ao Conselho 

Escolar.

EMENTA: INSTITUI O PROCESSO DE 

CONSULTA PÚBLICA PARA 

INDICAÇÃO DIRETORES E 

VICE-DIRETORES  DAS UNIDADES 

ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL   

DE PARAÍBA DO SUL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul no uso de suas atribuições legais ; 

tendo como arcabouço a Constituição 

Federal de 1988, artigo 206, VI e a Lei 

Orgânica do Município de Paraíba do 

Sul, artigo 179, III e 183; juntamente 

com os referenciais jurídicos abaixo 

relacionados:  

- Lei nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes e 

Bases; 

- Lei 13.005/2014 (Plano Nacional de 

Educação); 

- Plano Municipal de Educação (Meta 

19),  Leis 3.187/2015 e  3.380/2017.

-  Estatuto e Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério Público 

Municipal de Paraíba do Sul  Lei nº 

2.278/2002.

Faz saber que a Câmara Municipal de 

Paraíba do Sul aprova e ele sanciona a 

seguinte lei: 

DA CONSULTA PÚBLICA

Artigo 1º - Fica instituído o Processo 

de Consulta Pública para escolha de 

Diretores e Vice-diretores das 

Unidades Escolares da Rede Municipal 

de Paraíba do Sul, na forma desta Lei.

Artigo 2º - O processo consultivo 

ocorrerá de 03 (três) em 03 (três) 

anos, com direito a uma recondução, 

sempre até a primeira quinzena de 

novembro, para posse no dia 02 (dois) 

de janeiro do ano seguinte.

Parágrafo Único – A Secretaria 

Municipal de Educação fará a 

publicação, nos meios de 

comunicação local, do Edital de 

Convocação para Consulta Pública 

para escolha de Diretores e 

Vice-diretores das Unidades 

Escolares. 

Artigo 3º - A função de Diretores e 

Vice-diretores das Unidades da Rede 

Municipal de Ensino, será preenchida 

mediante consulta pública direta e 

secreta para um triênio.

DA CANDIDATURA

Artigo 4º - Para ser candidato a 

Diretor e Vice-diretor serão exigidos 

os seguintes requisitos, com 

comprovação no ato da inscrição:

I - Possuir nível superior em 

Pedagogia; ou nível superior na área 

de Educação com Especialização em 

Gestão Escolar;

II – Ser concursado, efetivo, membro 

do  Magistério Público Municipal, e que 

não esteja cumprindo estágio 

probatório;

III – Ter experiência mínima de 03 

(três) anos de  no quadro do 

magistério na Rede Municipal de 

Ensino de Paraíba do Sul; com pelo 

menos 03 (três) anos de regência de 

turma e estar em efetivo exercício da 

função da carreira de magistério, não 

estando em gozo de licença no 

período das consulta pública;

IV - Estar em pleno exercício de suas 

atividades ou delas não estar afastado 

por mais de 01 (um) ano, salvo em 

caso de licença médica; tendo, neste 

caso, retornado ao exercício da 

atividade em um prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias de antecedência da data 

da consulta pública;  

V – Ter obtido resultado igual ou 

superior a 80% (oitenta por cento) nas 

duas últimas Avaliações de 

Desempenho;

VI – Apresentar Plano de Trabalho 

para a gestão da escola; explicitando 

os aspectos pedagógicos, 

administrativos e financeiros; 

destacando os objetivos e as metas 

para a melhoria da qualidade da 

educação, bem como as estratégias 

para preservação do patrimônio 

público e participação da comunidade 

no cotidiano escolar (na gestão dos 

recursos financeiros e no 

acompanhamento e avaliação das 

ações pedagógicas);

VII – Assinar a Declaração de 

Compromisso do candidato à função 

de Diretor e Vice - Diretor de Unidade 

Escolar da Rede Pública Municipal de 

indicado pela Secretaria Municipal de 

Educação, a que se refere esta Lei, 

deverá participar do Curso de Gestão 

Escolar, que será oferecido pela 

Secretaria Municipal de Educação a 

partir do mês de janeiro, subsequente 

ao Processo Consultivo, composto de 

Formação através de encontros 

presenciais e/ou  a distância.

DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

MUNICIPAL

Artigo 7º - A Consulta Pública para 

escolha de Diretor e Vice-Diretor das 

Unidades Escolares da Rede Municipal 

de Ensino de Paraíba do Sul, que 

ocorrerá no mês de novembro, será 

convocada pela Secretaria Municipal 

Ensino;

VIII – Comprometer-se a frequentar 

cursos e capacitações para 

qualificação do exercício da função 

para a qual vier a ser convocado, após 

a consulta pública.

§1º - É vedada a candidatura de 

membros na Unidade Escolar, que nos 

últimos 05 (cinco) anos tenham sofrido 

qualquer penalidade e que estejam 

sendo alvo de procedimento 

administrativo disciplinar, salvo-se 

nestes, até a data da candidatura 

tiverem concluído, com absolvição 

total do servidor;  

§2º - Não é permitido o registro de 

candidato, embora para cargos 

diferentes, em mais de uma chapa ou 

em mais de uma Unidade Escolar;

Artigo 5º - O cumprimento da carga 

horária de Diretor e Vice-Diretor fica 

assim estabelecido:

I - Diretor geral

a) No caso de escolas que atendam 

apenas a 01 (um) turno, o candidato 

que tiver duas 02 (duas) matrículas, 

somente exercerá a função de diretor 

em uma matrícula, devendo cumprir 

uma jornada de 30 (trinta) horas 

semanais; respeitando a licitude no 

caso de acumulação de cargos;

b) Em escolas com mais de 01 (um) 

turno, o candidato que tenha uma 

matrícula deverá cumprir no mínimo 

30 (trinta) horas semanais, o candidato 

que tiver duas matrículas deverá 

cumprir no mínimo, 40 (quarenta) 

horas semanais; 

 c) O candidato que esteja permutado 

cumprirá mínimo de 40 (quarenta) 

horas semanais. Caso a permuta 

termine ele deverá cumprir o mínimo 

de 30 (trinta) horas semanais.

II - Vice-Diretor 

a) O profissional que tiver 01 (uma) 

matrícula cumprirá, no mínimo, 25 

(vinte e cinco) horas semanais na 

Unidade escolar;

b) No caso, do candidato a vice - 

direção possuir 02 (duas) matrículas, 

somente exercerá a função em uma 

delas. 

Artigo 6º - O membro do magistério 

escolhido no processo consultivo ou 

§9º - A Comissão Organizadora 

Escolar tornará pública a lista de 

eleitores da comunidade escolar, no 

prazo não inferior a 15 (quinze) dias da 

data da consulta pública.

DO  RESULTADO

Artigo 15 – A consulta pública para 

Diretores e Vice-Diretores das 

unidades escolares somente terá 

validade se a participação mínima do 

segmento pais/alunos for de 30% 

(trinta por cento), e do segmento 

Magistério/Funcionários atingir 51% 

(cinquenta e um por cento), do 

respectivo universo de eleitores; 

Artigo 16 - Será declarada vencedora, 

após a apuração do processo de 

consulta, a chapa que obtiver maioria 

simples dos votos válidos.

§ 1º - No caso de chapa única, a mesma 

será considerada vencedora se obtiver 

maioria simples dos votos válidos 

(mais que a metade do número total 

de indivíduos que compõe o grupo).

§ 2º -  Não alcançado o percentual de 

votos mencionado no caput do artigo, 

o Diretor e o Vice - Diretor da unidade 

escolar serão escolhidos por indicação 

da Secretaria Municipal de Educação 

para um mandato de 1 (um) ano letivo. 

Decorrido esse prazo, nova consulta 

pública será realizada na unidade 

escolar, onde a chapa vencedora 

exercerá suas funções pelo prazo 

restante até a próxima consulta 

pública.

Artigo 17 – Excepcionalmente, não 

havendo chapa inscrita para o 

processo de consulta pública na 

unidade escolar, a Secretaria Municipal 

de Educação indicará representante(s) 

para mandato de 1 (um) ano letivo. 

Parágrafo único – Faltando 1 (um) mês 

para o término do mandato do 

candidato indicado pela Secretaria 

Municipal de Educação, um novo 

processo de consulta pública deve ser 

iniciado, onde a chapa vencedora 

exercerá suas funções pelo prazo 

restante até a próxima consulta 

pública.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 18 – O Secretário Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul poderá 

editar normas complementares, 

visando à regulamentação e fiel 

observância ao disposto na presente. 

Artigo 19 – Havendo vacância ou 

renúncia do mandato, a Secretaria 

Municipal de Educação, indicará  

representante(s) para mandato de 1 

(um) ano letivo. Decorrido esse prazo, 

nova consulta pública será realizada na 

Unidade Escolar, onde a chapa 

vencedora exercerá suas funções pelo 

prazo restante até a próxima consulta 

pública.

Artigo 20 - Aquele que não se 

consagrar vitorioso não poderá, sob 

nenhuma hipótese, ser indicado pela 

Secretaria Municipal de educação para 

exercer o mandato nos casos do § 2º 

do artigo 17 e no artigo 18 na referida 

Unidade escolar.

Artigo 21 – A hipótese de nova 

consulta pública só ocorrerá se não 

tiver sido cumprido 2/3 do mandato, 

ocasião em que será indicado novo 

representante (es) pela Secretaria 

Municipal de Educação até o final do 

período.

Artigo 22- A tentativa de fraude à 

consulta pública constituirá infração 

disciplinar  passível de punição com 

pena de demissão, nos termos da Lei 

específica.

Artigo 23 – As gratificações serão 

definidas e remuneradas conforme o 

Estatuto e Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério Público 

Municipal de Paraíba do Sul  Lei nº 

2.278/2002.

Artigo 24 – As atribuições de diretores 

e vice-diretores estão definidas no 

anexo V da Lei  nº 2.278/2002 e  

Regimento Escolar.

Artigo 25 – Esta Lei entrará em vigor 

na data de sua publicação e revoga as 

disposições em contrário.

PARAÍBA DO SUL, 29 DE OUTUBRO 

DE 2018

EMENTA: DISCIPLINA A DELEGAÇÃO 

DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

TRANSPORTE COLETIVO DE 

PASSAGEIROS MEDIANTE 

CONCESSÃO, CRIA O CONSELHO 

MUNICIPAL DE TRANSPORTES E 

CONTÉM OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL,no uso das 

atribuições que lhe confere a Lei 

Orgânica Municipal, faço saber que a 

Câmara Municipal aprova e eu 

sanciono a seguinte lei:

Capítulo I

DO TRANSPORTE COLETIVO DE 

PASSAGEIROS MEDIANTE 

DELEGAÇÃO POR CONCESSÃO 

Art. 1º - Fica o Poder Público 

autorizado a delegar a terceiros, por 

meio de concessão, a prestação e a 

exploração do serviço de transporte 

coletivo público de passageiros, no 

todo ou em parte, sempre em caráter 

temporário e por prazo determinado, 

nos termos desta lei.

§ 1º - O Poder Público, sempre que 

possível, dando primazia ao princípio 

da eficiência administrativa, deverá 

optar pela prestação indireta dos 

serviços de transporte coletivo em 

substituição à prestação direta estatal 

e à prestação por empresas estatais.

§ 2º - A delegação da prestação do 

serviço público por concessão poderá 

ser feita por 15 (quinze) 

anos)prorrogáveis por igual período, 

respeitado o contido nesta lei.

§ 3º - O disposto no "caput" deste 

artigo não impede o Poder Público de 

utilizar outras formas ou instrumentos 

jurídicos para transferir a terceiros a 

operação direta do serviço de 

transporte coletivo público de 

passageiros, ou parcelas desta, 

mediante prévio procedimento 

licitatório, aplicando-se as regras 

previstas nesta lei e as demais 

disposições legais federais e 

municipais pertinentes.

§ 4º - O Poder Público poderá valer-se 

da concessão patrocinada de que trata 

a Lei Federal nº 11079/2004 nas 

hipóteses em que o projeto de 

concessão não se mostre, do ponto de 

vista econômico-financeiro, 

auto-sustentável, obedecidos os 

termos da legislação específica.

§ 5º - O Poder Público poderá valer-se 

da concessão administrativa de que 

trata a Lei Federal nº 11.079/2004 

quando decidir por instituir a 

prestação do serviço público sem 

custo para o usuário, obedecidos os 

termos da legislação específica.

§ 6º - O Poder Público deverá dar 

preferência à concessão comum 

regida pela Lei nº 8987/95 

relativamente às modalidades da 

concessão patrocinada e da 

concessão administrativa, esgotando a 

busca por meios alternativos à 

contraprestação pecuniária do Poder 

Público como forma de assegurar a 

viabilidade econômico-financeira do 

projeto de concessão, valendo-se do 

disposto no artigo 11 da Lei nº 8987/95.

§ 7º - Em caráter emergencial e a título 

precário, o Poder Público poderá 

utilizar outros instrumentos jurídicos 

para transferir a operação do serviço, 

objeto do "caput" deste artigo, até que 

seja possível o restabelecimento da 

normalidade de sua execução.

§ 8º - As concessões de serviço de 

transporte coletivo público poderão 

ter seus prazos renovados ou 

prorrogados, por igual período, a 

critério do poder concedente, nos 

seguintes casos:

I - quando a concessionária houver 

prestado o serviço com qualidade 

satisfatória, aferível mediante os 

seguintes critérios:

a) a concessionária tiver operado as 

linhas objeto da concessão, durante 

seu prazo inicial, com índice de 

eficiência igual ou superior a 90% 

(noventa por cento);

b) a concessionária tiver renovado a 

frota operante conforme os critérios 

definidos emlei ou contrato, durante o 

prazo inicial da concessão.

II - quando, mediante apuração técnica 

do poder concedente não teve 

assegurado o equilíbrio 

econômico-financeiro de seu contrato, 

possuindo parcelas de bens e 

instalações a depreciar ou 

remunerações tarifárias não auferidas 

durante a concessão, ocasião em que a 

renovação ou prorrogação será 

efetuada por período que, ao mesmo 

tempo, garanta o restabelecimento da 

equação econômico financeira inicial e 

acarrete o menor ônus possível à 
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tarifa, limitado ao prazo estabelecido 

no contrato original.

Art. 2º - Poderá o Poder Concedente 

prever no projeto da concessão e no 

Edital de licitação a integração da 

exploração de outros bens associados 

direta ou indiretamente ao transporte 

coletivo de passageiros, como 

instalações comerciais nas estações de 

passageiros, espaços publicitários no 

interior e exterior veículos, entre 

outros negócios, como fonte acessório 

ou alternativa de receita da concessão, 

no objetivo de assegurar a modicidade 

tarifária aos usuários e a socialização 

do serviço público.

Art. 3º - No exercício do 

gerenciamento do sistema de 

transporte coletivo, no objetivo de 

manter a melhor prestação do serviço 

público, o Poder Concedente poderá 

modificar o modal operacional de 

veículos, determinando à empresa 

concessionária os tipos de veículos a 

serem utilizados, inclusive, caso 

necessário, com maior ou menor 

capacidade de transporte do que os 

originalmente fixados pelo Edital de 

Licitação, restabelecendo-se 

conseqüentemente a equação 

econômico-financeira, conforme o 

modal utilizado.

Parágrafo Único - As modificações no 

objeto da concessão produzidas pela 

Administração serão determinadas 

pela autoridade administrativa com 

competência para a assinatura do 

contrato, devidamente precedida das 

seguintes etapas e documentos:

I - apresentação de proposta de 

modificação pela autoridade com 

competência para a assinatura do 

contrato;

II - oportunidade da manifestação do 

concessionário, instruída ou não com 

planilha de recomposição dos preços 

na hipótese de rompimento da 

equação econômico-financeira do 

contrato, em prazo máximo de cinco 

dias úteis, prorrogável por 

requerimento motivado do 

interessado;

III - apresentação de planilha de 

recomposição, com a indicação das 

fontes de custeio, ou homologação 

com ou sem ressalvas de planilha 

apresentada pelo concessionário com 

parecer do departamento técnico 

competente do Município, vistado pela 

procuradoria jurídica;

IV - determinação, por ato 

administrativo próprio, da modificação 

contratual na concessão, 

contemplando-se eventual 

recomposição da equação 

econômico-financeira, nos termos do 

inciso;

 III deste parágrafo.

Capítulo II

DA FORMAÇÃO DOS CONTRATOS DE 

CONCESSÃO E DE PERMISSÃO

Art. 4º - As concessões e permissões 

para a prestação dos serviços serão 

outorgadas mediante prévia licitação, 

nos termos desta Lei e demais 

legislação aplicável.

Art. 5º  - As licitações para concessão 

ou permissão de serviço de transporte 

público de passageiros deverão se 

processar pela modalidade 

concorrência pública e, 

preferencialmente, pelo tipo de 

licitação que seja a de menor tarifa.

Art. 6º - A estrutura tarifária aplicável à 

concessão deverá observar a estrutura 

oficial de custos operacionais de 

transporte urbano recomendada pelo 

Ministério dos Transportes.

Art. 7º  - O processo licitatório será 

informado pelos princípios da 

isonomia, da economicidade, do 

julgamento objetivo, da vinculação ao 

edital e do formalismo moderado, 

entre outros.

Art. 8º - Na elaboração do edital de 

licitação estão proscritas exigências 

de habilitação que se configurem 

excessivas relativamente ao mínimo 

necessário à adequada e segura 

execução do objeto contratado, assim 

como estão proscritoscritérios de 

julgamento que não mantenham 

relação estreita com a configuração 

técnica dos serviços a serem 

concedidos, sob os aspectos 

qualitativo e quantitativo.

Art. 9º - Pequenas falhas formais e 

erros materiais, quando não 

produzirem prejuízos ao processo 

licitatório e ao interesse público, 

poderão ser superados de molde a 

assegurar o efetivo alcance da 

proposta mais vantajosa à 

Administração.

SEÇÃO ÚNICA

DA TARIFA

Art. 9º - O cálculo da tarifa da 

concessão será efetuado com base em 

planilha de custos, elaborada pelo 

Município, anexada ao edital de 

licitação e ao contrato de concessão, 

que levará em conta o custo por 

quilômetro rodado da operação e o 

índice de passageiros pagantes 

transportados por quilômetro (IPK), 

atualizados.

§ 1º - A tarifa será fixada por decreto 

do Prefeito Municipal, em valor 

suficiente para manter o equilíbrio 

econômico e financeiro do Sistema de 

Transporte de modo global, 

respeitados os parâmetros tarifários 

definidos nesta lei e na planilha 

tarifária, que acompanhará o edital de 

licitação e o contrato de concessão.

§ 2º - Na elaboração do cálculo 

tarifário, as isenções e descontos 

previstos nesta Lei e definidos pelo 

Poder Concedente serão deduzidos do 

número de passageiros transportados, 

salvo quando houver o pagamento 

dessas modalidades de transporte por 

outras fontes de financiamento.

Art. 10 - São itens da planilha para 

efeito de cálculo tarifário:

I - Custo Operacional;

II - Custo de Capital;

III - Custo Básico de Administração;

IV - Margem Mínima de lucro líquido;

V - Custo Tributário.

Art. 11 - Considera-se Custo 

Operacional o conjunto de encargos e 

despesas decorrentes da operação do 

serviço de transporte pelo 

concessionário com combustíveis, 

lubrificantes, rodagem, peças e 

acessórios, contingências, serviços de 

terceiros relativos à manutenção, 

pessoal de manutenção, pessoal de 

tráfego, encargos sociais, uniformes, 

seguros (obrigatórios, contra 

terceiros, material, pessoal e moral), 

fundo de assistência Sindical, 

benefícios sociais, entre outros custos 

cuja assunção seja indispensável à 

operação do sistema.

Art. 12 - Consideram-se como custos 

de capital a remuneração e a 

depreciação de capital investido na 

frota, bem como a depreciação e 

remuneração de capital investido em 

máquinas, instalações e equipamentos 

e a remuneração de almoxarifado.

Art. 13 - Consideram-se como 

integrantes do custo básico de 

administração:

I - custo de pessoal de administração: 

os custos relativos ao pessoal da 

administração serão obtidos através 

de coeficiente em relação ao custo de 

pessoal de tráfego (operação), a ser 

definido pelo Poder Executivo na 

planilha tarifária do sistema, parte 

integrante do edital de licitação e do 

contrato de concessão.

II - custo de despesas gerais: 

consideram-se aqueles custos 

necessários à execução dos serviços 

não vinculados diretamente à 

operação do sistema de transporte, e 

serão obtidos através de coeficiente 

mensal que incidirá em relação ao 

preço de um veículo equivalente 

completo, para cada veículo da frota 

total, a ser incluído na planilha do 

sistema, parte integrante do edital de 

licitação e do contrato de concessão.

III - custo de remuneração da diretoria: 

considera-se como custo de 

remuneração da diretoria o valor 

necessário, dentro das metas de 

eficiência, para o pagamento de pro 

labore mensal aos diretores 

necessários ao exercício das funções 

de direção da concessionária, e serão 

obtidos através de coeficiente mensal 

que incidirá em relação ao salário base 

(sem encargos) do motorista, por 

veículo da frota total, a ser incluído 

pelo Poder Executivo na planilha do 

sistema, parte integrante do edital de 

licitação e do contrato de concessão.

Art. 14 - Considera-se Custo Tributário 

os tributos, taxas e contribuições que 

incidem ou vierem a incidir sobre a 

receita e a movimentação financeira 

do sistema (atualmente PIS - COFINS - 

ISS - CPMF) sendo esse custo 

necessariamente vinculado à 

legislação vigente, consideradas as 

variações porventura existentes.

Art. 15 - Os itens componentes dos 

parâmetros de custo da planilha 

somente poderão ser modificados de 

comum acordo entre as partes, 

mantendo-se sempre o equilíbrio 

econômico financeiro do sistema e do 

contrato e sempre mediante consulta 

prévia ao Conselho Municipal de 

Transporte Coletivo.

Capítulo II

DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

TRANSPORTE COLETIVO

Art. 16 - Fica instituído o Conselho 

Municipal de Transporte Coletivo 

como órgão colegiado consultivo em 

deliberações que envolvam políticas 

públicas acerca do transporte coletivo 

urbano no Município de PARAÍBA DO 

SUL, compondo-se de membros do 

Poder Público, dos delegatários do 

serviço e representantes da Sociedade 

Civil, nos termos previstos nesta Lei.

Art. 17 - Os objetivos do Conselho 

Municipal de Transporte Coletivo do 

Município de PARAÍBA DO SUL são:

I - promover a participação da 

comunidade na formação de decisões 

relevantes acerca de políticas 

regulatórias de transporte coletivo 

urbano municipal;

II - elaborar proposições acerca de 

políticas regulatórias de transporte 

coletivo urbano municipal para análise 

pelo Poder Executivo;

III - participar, como órgão consultivo, 

da formação de decisões relevantes 

acerca de políticas regulatórias de 

transporte coletivo urbano municipal;

IV - aproximar as diversas classes de 

usuários do serviço público de 

transporte coletivo urbano do Poder 

Concedente e dos prestadores do 

serviço;

V - fornecer informações aos Poderes 

Públicos acerca da situação da 

prestação dos serviços de transporte 

coletivo urbano, ampliando o seu 

universo de elementos para fins de 

controle.

Parágrafo Único - O Conselho 

Municipal de Transporte Coletivo se 

manifestará, nos termos de suas 

competências, através de 

deliberações, cujos quoruns e 

procedimentos serão definidos em 

regimento interno, a ser elaborado e 

aprovado logo após a constituição do 

órgão, na forma do artigo a seguir.

Art. 18 - A composição específica do 

Conselho Municipal de Transporte 

Coletivo será definida por ato 

regulamentar do Poder Executivo, 

sendo que dois quartos de sua 

composição serão reservados a 

grupos de usuários; um quarto aos 

representantes do Poder Executivo e 

um quarto a representantes dos 

prestadores-delegatários.

Parágrafo Único - Os membros do 

Conselho não serão remunerados para 

essa função e nem obterão qualquer 

espécie de vantagens ou benefícios 

diretamente decorrentes de sua 

participação no referido órgão.

Capítulo III

DOS PRINCÍPIOS GERAIS

Art. 19 A região, cuja densidade 

demográfica viabilize a implantação 

do serviço de transporte coletivo, será 

considerada atendida sempre que sua 

população não esteja sujeita a 

deslocamento médio superior a 600 

metros para área urbana e 1.500 

metros para área rural, para acesso da 

residência ou do local de trabalho, 

para o ponto de transporte coletivo 

mais próximo.

§ 1º - Em áreas com características 

urbanas, que não estejam previstas 

como zona urbana na legislação 

vigente de perímetro urbano, o Poder 

Público poderá reduzir para até 600 

metros a distância média máxima 

admitida para o deslocamento dos 

usuários de suas residências ou locais 

de moradia ao ponto de transporte 

coletivo mais próximo.

§ 2º - Outros deslocamentos de 

distância inferior aos previstos neste 

artigo poderão ser tomados por 

referência na organização dos pontos 

de transporte coletivo.

Art. 20 O serviço público deve ser 

planejado de modo a alcançar ampla 

capilaridade e assegurar a socialização 

do atendimento, sendo que poderá o 

Poder Público utilizar de mecanismos 

de financiamento internos ou externos 

à concessão a financiar ou subsidiar a 

operação do serviço em regiões cuja 

densidade demográfica não viabilize 

economicamente o pagamento da 

tarifa técnica.

Parágrafo Único - Considera-se tarifa 

técnica, para os fins deste artigo, o 

valor idealmente considerado, por 

usuário, suficiente para viabilizar 

economicamente a prestação 

auto-sustentável do serviço público 

como um todo.

Art. 21 O Município, com base nas 

diretrizes de seu Plano Diretor, poderá 

firmar convênios ou contratar 

consórcios públicos com o Governo do 

Estado e/ou com os Municípios de sua 

região para, em cumprimento ao 

Estatuto das Cidades - Lei Federal nº 

10.257/2001, planejar e promover a 

integração regional de sistemas de 

transporte coletivo, desde que haja o 

cumprimento das normas do presente 

dereto e desde que integralmente 

respeitado o equilíbrio econômico 

financeiro dos contratos de concessão 

envolvidos.

§ 1º - A decisão de integrar o sistema 

de transporte municipal com sistemas 

de transporte de municípios vizinhos, a 

cargo do Poder Executivo Municipal, 

deverá, necessariamente, ser 

precedido de estudo técnico 

específico, acompanhado pelo 

Conselho Municipal de Transporte 

Coletivo, a ser instituído por lei.

§ 2º - No caso de a integração de 

sistemas ser efetuada mediante a 

contratação de Consórcio Público, 

além de observar, previamente, o 

disposto no parágrafo anterior, deverá 

ser precedida de aprovação de lei 

autorizativa específica e observar os 

demais requisitos da Lei Federal nº 

11.107/2005 e de seu Decreto 

Regulamentar.

§ 3º - Até que se realize a integração 

referida neste artigo fica mantido o 

ajuste firmado em forma de 

autorização pelos municípios de 

Paraíba do Sul e Vassouras para 

atender às linhas Paraíba do Sul para 

Andrade Costa e Paraíba do Sul para 

Vieira Cortez.

Art. 22 - O Poder Executivo Municipal, 

por razões de conveniência, 

oportunidade e eficiência, poderá se 

valer dos serviços da concessionária 

do transporte coletivo público para 

atender as linhas do transporte escolar 

municipal de responsabilidade da 

Prefeitura, integrando esse 

atendimento com o sistema de 

transporte coletivo público.

§ 1º - Para viabilizar o disposto nesse 

artigo, o Poder Executivo Municipal 

deverá celebrar termo aditivo ou 

contrato administrativo específico 

com a concessionária, em 

procedimento de inexigibilidade 

licitatória, por prazo renovável que 

não ultrapasse 60 meses, na forma do 

art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93.

§ 2º - O contrato administrativo a que 

se refere o parágrafo anterior deverá 

prever, como remuneração da 

concessionária, a ser arcada com 

recursos orçamentários municipais, 

valor nunca superior ao custo 

atualizado do quilômetro rodado do 

transporte coletivo público, apurado 

através da planilha tarifária da 

concessão desse serviço.

§ 3º - Acaso a integração do 

transporte coletivo público com o 

transporte escolar, através da 

assinatura do contrato a que se 

referem os parágrafos anteriores, 

interfira na equação econômico 

financeira da concessão daquele 

primeiro serviço, acarretando redução 

de encargos da concessionária, o 

Poder Público Municipal deverá 

promover a competente redução 

tarifária, em benefício dos usuários do 

sistema.

§ 4º - A integração do transporte 

coletivo público com o transporte 

escolar, a que se refere esse artigo, 

será possível através da criação de 

linhas especiais, exclusivas para os 

estudantes, ou integração da demanda 

usuária de transporte escolar nas 

linhas regulares do sistema, mediante 

a utilização de ônibus com modais 

específicos, tal como exigido pela 

legislação federal, estadual e municipal 

atinente ao transporte escolar.

§ 5º - O exercício da faculdade prevista 

no caput desse artigo, pelo Município, 

com a anuência da concessionária, não 

poderá jamais significar quebra de 

equilíbrio econômico-financeiro ou 

ensejar aumento de tarifa da 

concessão do transporte coletivo 

público.

§ 6º - A decisão de integrar o sistema 

de transporte coletivo público com o 

transporte escolar de 

responsabilidade da Prefeitura 

Municipal deverá, necessariamente, ser 

precedida de estudo técnico e de 

impacto econômico e financeiro 

específico, acompanhado pelo 

Conselho Municipal de Transporte 

Coletivo, instituído pela presente lei, 

devendo sempre privilegiar a melhor 

integração logística possível entre o 

sistema público de transporte coletivo 

e as necessidades do transporte 

escolar com vistas a redução global 

dos custos de ambas modalidades de 

serviço.

Art. 23–Esta lei entra em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL-RJ, 

22 DE OUTUBRO DE 2018.

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

N O M E A R:

Rafaela Murta A. Vieira,  portadora do 

CPF 139.717.037.98,  para exercer o  

cargo comissionado de Coordenador I, 

da Secretaria Municipal de Saúde,  com 

efeitos retroativos a 01 de Outubro de 

2018; 

Tais Moreira Pereira,  portadora do 

CPF 117.258.487.75,  para exercer o  

cargo comissionado de Coordenador 

III, da Secretaria Municipal de 

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 19 de Setembro 

de 2018; 

Thainá Gonçalves Santana,  portadora 

do CPF 127.886.327.38,  para exercer o  

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Saúde,  com efeitos 

retroativos a 14 de Setembro de 2018;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  10 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

E X O N E R A R    a pedido,  Edna 

Pereira Gorito, do cargo de Auxiliar de 

Enfermagem ( Processo Seletivo 

Simplificado ), lotada na Secretaria 

Municipal de Saúde, a partir de 

01/10/2018, de  acordo com o 

Processo 2018/10/8683.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  17 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R    (  12 ) doze meses de 

Licença Premio, a Marta Maria 

Rodrigues, Professor I, lotada na 

Secretaria Municipal de Educação, no 

período de 01/02/2019 a 01/02/2020, 

de acordo com o processo 

2018/9/8266.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  18 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R    (  15 ) quinze meses 

de Licença Premio, a Rosali Menezes 

de Jesus Torres, Fonoaudióloga, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Saúde, no período de 01/11/2018 a 

01/02/2020, de acordo com o 

processo 2018/8/7208.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  25 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R    (  18 ) dezoito meses 

de Licença Premio, a Viviane dos 

Santos Visconti, Psicóloga, lotada na 

Secretaria Municipal de Saúde, no 

período de 01/02/2019 a 01/08/2020, 

de acordo com o processo 

2018/10/8609.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  25 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Albertino Marcelino de Melo,   portador  

do  CPF  455.908.937.04 do cargo

comissionado de Coordenador II, da 

Secretaria Municipal de Transportes, 

Obras e Projetos, com efeitos

retroativos a 10 de Outubro de 2018;

Elizabeth Rocha da Silva Ferreira,  

portadora do CPF  cargo 

622.731.757.87, o  do do cargo 

comissionado de Coordenador III, da 

Secretaria Municipal de Governo, com 

efeitos retroativos a 01 de bro de  

Outubro de 2018; 

Lucia Almeida de Oliveira Batitucci , 

portadora do  CPF 006.264.137.96, 

cargo cargo comissionado de Oficial 

de Programas Municipais B, da 

SecretaRia Municipal de Saúde,  com 

efeitos  a 19

de Outubro de 2018;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  30 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

N O M E A R:

Carlos Jose Victor dos Santos,  

portador  do  CPF 110.986.997.50 para

exercer o cargo comissionado de 

Oficial de Programas Municipais B, da  

Secretaria  Municipal   de

Obras, com efeitos retroativos a 04 de 

Outubro de 2018; 

Elizabeth Rocha da Silva Ferreira,  

portadora  do   CPF 622.731.757.87

para exercer o cargo comissionado de 

Oficial de Programas Municipais B, da 

Secretaria Municipal 

de Governo, com efeitos retroativos a 

01 de Outubro de 2018; 

Elizabeth Vitor dos Santos,   portadora   

do CPF   084.653.417.70   para

exercer o do cargo  comissionado de  

Assistente  Operacional     da      

Educação,      com      efeitos

 retroativos 01 de Agosto de 2018; 

Emanuel Vitor  Soares da Silva,   

portador     do     CPF  144.473.937.94

para   exercer   o    cargo    

comissionado   de   Assistente 

Operacional da Educação, da 

Secretaria  

Municipal de Educação, com efeitos 

retroativos a 24 de Novembro de 2018; 

Herika de Almeida Pinto,  portadora    

do     CPF 102.061.967.84,    para

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria  

Municipal    de    Educação,   com  

efeitos retroativos a 02 de Outubro de 

2018; 

Jose Roberto Carvalho Farinelli,       

portador  do   CPF 119.160.496.99

para exercer o cargo comissionado de 

Coordenador II, da Secretaria      

Municipal  de  Transportes, 

Obras e Projetos, com efeitos 

retroativos a 10 de Outubro de 2018; 

Lucia Almeida de Oliveira Batitucci ,   

portadora   do      CPF    cargo   

006.264.137.96, do cargo 

comissionado de Coordenador I,    da   

Secretaria Municipal   de Saúde, 

com efeitos retroativos a 19 de 

Outubro de 2018; 

Marcio Alves Vasconcelos,  portador    

do    CPF 074.032.847.63,  para

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de Governo, com efeitos 

retroativos a 08 de Outubro de 2018;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  30 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

- NA PORTARIA 151/2018, ONDE SE LÊ 

ELISABETE MARIA DO N SOUZA, 

ASSESSOR II O CORRETO É 

ASSESSOR III

- NA PORTARIA 151/2018, ONDE SE LÊ 

MARIA ADELAIDE P CORDEIRO, 

ASSESSOR II, O CORRETO É 

COORDENADOR I

- NA PORTARIA 1512018, ONDE SE LÊ 

ZILDA APARECIDA NASCIMENTO DA 

SILVA, ASSISTENTE OPERACIONAL 

DA EDUCAÇÃO, O CORRETO É 

OFICIAL DE PROGRAMAS 

MUNICIPAIS b, DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

oPregão Presencial nº 080/2018 – 

Processo Licitatório nº 086/2018, cujo 

objetivo é a Seleção de empresas 

especializadas para Composição do 

Quadro geral de Registro de Preços 

para eventuais fornecimentos de 

CESTAS BÁSICAS, atendendo à 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Direitos Humanos. O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

se dará no dia21/11/2018 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. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 01 de novembro de 2018 – 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 081/2018 – 

Processo Licitatório nº 087/2018, cujo 

objetivo é a Seleção de empresas 

especializadas para Composição do 

Quadro geral de Registro de Preços 

para eventuais fornecimentos de 

UNIFORMES, atendendo à Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos. O Credenciamento 

e o recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” se dará no 

dia21/11/2018 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: 

(24)2263-4469. Paraíba do Sul, 01 de 

novembro de 2018 – Alessandro 

Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 082/2018 – 

Processo Licitatório nº 088/2018, cujo 

objetivo é a Seleção de empresas 

especializadas para Composição do 

Quadro geral de Registro de Preços 

para eventuais fornecimentos de  

MATERIAIS ELÉTRICOS e 

HIDRÁULICOS para manutenção, 

atendendo às Secretarias Municipais 

de Assistência Social e Direitos 

Humanos e de Educação. O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

se dará no dia22/11/2018 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. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 01 de novembro de 2018 – 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 083/2018 – 

Processo Licitatório nº 089/2018, cujo 

objetivo é a Seleção de empresas 

especializadas para Composição do 

Quadro geral de Registro de Preços 

para eventuais PRESTAÇÕES DE 

SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA 

SÉPTICA nas Unidades Escolares, 

atendendo à Secretaria Municipal de 

Educação. O Credenciamento e o 

recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” se dará no 

dia22/11/2018 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: 

(24)2263-4469. Paraíba do Sul, 01 de 

novembro de 2018 – Alessandro 

Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

oPregão Presencial nº 084/2018 – 

Processo Licitatório nº 090/2018, cujo 

objetivo é a contratação de Instituição 

Financeira autorizada pelo Banco 

Central, para a prestação de serviços 

de pagamento, com exclusividade, de 

subsídios, vencimentos, proventos, 

demais parcelas estipendiais e 

indenizatórias aos servidores e 

membros do quadro de funcionários 

do Município, doravante denominados 

BENEFICIÁRIOS, mediante crédito a 

ser efetuado em contas correntes ou 

contas salários, sem qualquer custo ou 

ônus para estes órgãos ou aos seus 

membros e servidores.. O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

se dará no dia14/11/2018 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. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 01 de novembro de 2018 – 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

ERRATA - A PREFEITURA MUNICIPAL 

DE PARAÍBA DO SUL, ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO, torna público que, 

no Item 4.1 – POLÍTICA TARIFÁREA, 

do ANEXO II, PROJETO BÁSICO, 

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, do 

Edital de Licitação nº 085/2018 - 

Concorrência Pública nº 001/2018, 

onde se Lê Idoso com idade igual ou 

superior a 60 anos e inferior a 65 anos 

– Leia-se: Idoso com idade igual ou 

superior a 65 anos. Publicação por 

incorreção. Paraíba do Sul/RJ, 31 de 

outubro de 2018. Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE SEGUNDO TERMO 

ADITIVO

Processo: 2018/9/7761

O b j e t o : R e e q u i l í b r i o 

Econômico-Financeiro (Diesel S10)

Contratante: Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul 

Contratada: Posto de Gasolina 

Gauchão de Três Rios Ltda

Período:Vigência da Ata de Registro 

de Preços (inalterada)

Valor Antes da Correção: R$ 3,68 (três 

reais e sessenta e oito centavos), por 

Litro

Valor Após Correção: R$ 3,90 (três 

reais e noventa centavos), por Litro

Recurso: Tesouro Municipal

Data Aditivo: 06/09/2018

Amparo Legal:Art. 65, Inciso II, Letra 

“d”, da Lei nº 8.666 de 21.06.93.



de Educação por meio de edital 

publicado na imprensa oficial e terão 

ampla divulgação.

Artigo 8º - A Consulta Pública para 

escolha de Diretor e Vice-Diretor das 

Unidades Escolares terá 

regulamentação única para toda Rede 

Municipal de Ensino e será coordenada 

pela Comissão Organizadora 

Municipal, designada pela Secretaria 

Municipal de Educação, através de 

portaria e assim constituída:

I – 02 (dois) representantes da 

Secretaria Municipal de Educação;

II – 01 (um) representante dos 

servidores da carreira do Magistério 

Público do Município de Paraíba do 

Sul;

III – 01 (um) representante do SEPE – 

Paraíba do Sul;

IV – 01 (um) representante do 

Conselho Municipal de Educação.

§ 1º - No processo consultivo, deverá 

ser eleito, 01 (um) suplente para cada 

membro da Comissão Organizadora 

Municipal;

§ 2º - O presidente da comissão deverá 

ser escolhido entre seus pares;

§ 3º - Não poderão integrar a 

Comissão Organizadora Municipal:

a) Os servidores que, candidatos, 

venham a compor chapa inscrita, no 

processo;

b) Os servidores que estejam 

respondendo a qualquer tipo de 

procedimento administrativo 

disciplinar, dentro e fora do Sistema 

Municipal, e/ou que tenham sido 

punidos disciplinarmente por órgãos 

competentes, no ano anterior à data 

da publicação do edital de consulta 

pública.

Artigo 9º - Compete a Comissão 

Organizadora Municipal: 

I – Orientar, acompanhar e fiscalizar o 

processo de consulta para escolha de 

Diretores e Vice-diretores nas escolas 

da Rede Municipal de Ensino; 

II - Receber e analisar as Fichas de 

Inscrições e os respectivos Planos de 

Trabalho, dos candidatos às chapas, 

com base nos critérios estabelecidos 

nesta Lei, para análise e deferimento 

ou indeferimento de sua inscrição; 

III - Dar ciência aos candidatos, por 

escrito, após a entrega de todos os 

Documentos solicitados. Tendo a 

Comissão até 02 dias úteis para 

informar ao(s) candidato(s) o 

deferimento ou indeferimento de sua 

inscrição conforme previsto na 

Declaração de compromisso e entrega 

do Plano de Gestão. Em caso de 

indeferimento, o candidato terá até 02 

dias úteis para apresentar recurso e 

documentos que achar necessário 

para alterar o resultado. A Comissão 

Organizadora Municipal terá até 02 

(dois) dias para responder ao 

candidato se defere ou indefere a sua 

inscrição. 

IV – Analisar se os membros das 

chapas atendem as exigências legais e 

se:  

a) Respondem a processo 

administrativo disciplinar;

b) Possuem vínculo familiar ou 

parentesco de até 2º grau (segundo) 

com os componentes da Comissão de 

consulta pública;

V – Informar a Secretaria Municipal de 

Educação, através de ofício, as chapas 

inscritas ou ausência de inscrições;

VI – Expedir edital de convocação;

VII - Orientar, 7 (sete) dias úteis após a 

publicação desta Lei, o presidente e 1 

(um) representante da unidade escolar 

que compõem a Comissão 

Organizadora Local (Conselho 

Escolar);

VIII - Receber e analisar, no prazo 

estabelecido em cronograma, os 

pedidos de reconsideração previstos 

no Art. 4° desta Lei; 

IX – Providenciar todo material 

necessário ao processo de consulta 

pública, a ser enviado a comissão 

organizadora escolar 

X – Fazer cumprir o cronograma.

DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

ESCOLAR

Artigo 10 - A Comissão Organizadora 

Escolar deverá ser constituída Pelo 

Conselho Escolar de cada Unidade de 

Ensino.

Artigo 11 - Compete ao Conselho 

Escolar para fins desta Lei: 

I - Convocar a Comunidade Escolar no 

prazo de 05 (cinco) dias para 

apresentação das chapas e divulgação 

do dia da consulta pública, de acordo 

com o edital a ser publicado;

II – Receber todo material necessário 

ao processo de consulta pública, bem 

como providenciar o local de votação 

com segurança e privacidade;

III – Organizar listagem dos eleitores 

por mesa de votação, separados por 

segmentos, assegurando o direito a 

voto aos analfabetos e pessoas com 

necessidades especiais;

IV- Providenciar cédula eleitoral, 

identificando-a com carimbo e com o 

nome da Unidade Escolar;

V – Comunicar aos pais ou 

responsáveis pelos alunos, com 

antecedência de 07 (sete) dias, a data 

da realização da consulta pública;

VI – Constituir e orientar as mesas 

receptoras e escrutinadoras 

compostas de 01 (um) Presidente, 01 

(um) Secretário e respectivos 

suplentes, escolhidos entre os 

integrantes da Comunidade Escolar;

VII – Permitir o acesso dos candidatos 

às turmas e às reuniões de pais, para 

divulgação do seu Plano de Ação, 

desde que não interfira no 

funcionamento da escola;

VIII – Orientação do preenchimento da 

Ata de votação e de escrutinação;

IX- Receber e julgar impugnações, 

garantindo o recurso hierárquico;

X- Enviar para a Comissão 

Organizadora Municipal nos prazos 

constantes:

a) Cópia da Ata da Assembleia Geral e 

da Consulta Pública;

b) Relatórios/mapa da apuração com 

proclamação dos resultados;

c) As justificativas da Unidade Escolar 

onde não se realizou o processo 

consultivo.

Artigo 12 - Os Diretores da Unidade 

colocarão à disposição da Comissão 

Organizadora Escolar a relação dos 

integrantes da Comunidade Escolar, 

bem como equipamentos e 

funcionários facilitando a 

implementação do processo 

consultivo.

DA COMUNIDADE ESCOLAR

Artigo 13 - A Comunidade Escolar 

compreende:

I – Os alunos de ensino regular 

matriculados na Unidade de Ensino;

II – O pai/responsável direto pelo 

aluno matriculado;

III – Os funcionários e os membros do 

Magistério Público Municipal que são 

efetivos ou contratados na Rede 

Municipal de Paraíba do Sul e estão em 

pleno exercício da atividade na 

unidade escolar.

IV - Os servidores efetivos, 

permutados e contratados em pleno 

exercício da atividade na unidade 

escolar.

DA VOTAÇÃO DA COMUNIDADE 

ESCOLAR

Artigo 14 - A escolha do Diretor e 

Vice-diretor será feita por voto direto, 

facultativo e secreto da Comunidade 

Escolar, proibido o voto por 

representação ou correspondência.

§1º - Tem direito ao voto na Unidade 

Escolar:

I – Os profissionais efetivos;

II – Os alunos que possuam, no mínimo, 

14 (catorze) anos completos até a data 

da consulta pública;

III – O responsável pelo aluno que não 

tenha direito ao voto.

§1º - Apenas um responsável terá 

direito ao voto.

§2º - No caso de irmãos na mesma 

Unidade Escolar, o responsável só 

poderá votar uma única vez.

§3º - Caso o funcionário de apoio 

administrativo ou professor tenha 

filhos (as), matriculados na Unidade 

Escolar, só poderá votar uma única 

vez.

§4º - O Orientador Pedagógico e 

Supervisor Educacional poderão votar 

nas Unidades Escolares em que 

estejam atuando.

§5º - Poderão votar os membros da 

Unidade Escolar que estejam de férias 

e licenças: prêmio, maternidade e 

médica, não superior a 180 dias

§6º - Não poderão votar nem serem 

votados, professores e funcionários 

que estejam respondendo processo 

administrativo disciplinar.

§7º - Os servidores permutados e os 

servidores que não pertencem ao 

quadro efetivo da Secretaria Municipal 

de Educação não terão direito a voto.

§8º - A secretaria escolar elaborará 

lista constando todos os eleitores da 

comunidade escolar e encaminhará, 

quando solicitado, ao Conselho 

Escolar.

EMENTA: INSTITUI O PROCESSO DE 

CONSULTA PÚBLICA PARA 

INDICAÇÃO DIRETORES E 

VICE-DIRETORES  DAS UNIDADES 

ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL   

DE PARAÍBA DO SUL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul no uso de suas atribuições legais ; 

tendo como arcabouço a Constituição 

Federal de 1988, artigo 206, VI e a Lei 

Orgânica do Município de Paraíba do 

Sul, artigo 179, III e 183; juntamente 

com os referenciais jurídicos abaixo 

relacionados:  

- Lei nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes e 

Bases; 

- Lei 13.005/2014 (Plano Nacional de 

Educação); 

- Plano Municipal de Educação (Meta 

19),  Leis 3.187/2015 e  3.380/2017.

-  Estatuto e Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério Público 

Municipal de Paraíba do Sul  Lei nº 

2.278/2002.

Faz saber que a Câmara Municipal de 

Paraíba do Sul aprova e ele sanciona a 

seguinte lei: 

DA CONSULTA PÚBLICA

Artigo 1º - Fica instituído o Processo 

de Consulta Pública para escolha de 

Diretores e Vice-diretores das 

Unidades Escolares da Rede Municipal 

de Paraíba do Sul, na forma desta Lei.

Artigo 2º - O processo consultivo 

ocorrerá de 03 (três) em 03 (três) 

anos, com direito a uma recondução, 

sempre até a primeira quinzena de 

novembro, para posse no dia 02 (dois) 

de janeiro do ano seguinte.

Parágrafo Único – A Secretaria 

Municipal de Educação fará a 

publicação, nos meios de 

comunicação local, do Edital de 

Convocação para Consulta Pública 

para escolha de Diretores e 

Vice-diretores das Unidades 

Escolares. 

Artigo 3º - A função de Diretores e 

Vice-diretores das Unidades da Rede 

Municipal de Ensino, será preenchida 

mediante consulta pública direta e 

secreta para um triênio.

DA CANDIDATURA

Artigo 4º - Para ser candidato a 

Diretor e Vice-diretor serão exigidos 

os seguintes requisitos, com 

comprovação no ato da inscrição:

I - Possuir nível superior em 

Pedagogia; ou nível superior na área 

de Educação com Especialização em 

Gestão Escolar;

II – Ser concursado, efetivo, membro 

do  Magistério Público Municipal, e que 

não esteja cumprindo estágio 

probatório;

III – Ter experiência mínima de 03 

(três) anos de  no quadro do 

magistério na Rede Municipal de 

Ensino de Paraíba do Sul; com pelo 

menos 03 (três) anos de regência de 

turma e estar em efetivo exercício da 

função da carreira de magistério, não 

estando em gozo de licença no 

período das consulta pública;

IV - Estar em pleno exercício de suas 

atividades ou delas não estar afastado 

por mais de 01 (um) ano, salvo em 

caso de licença médica; tendo, neste 

caso, retornado ao exercício da 

atividade em um prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias de antecedência da data 

da consulta pública;  

V – Ter obtido resultado igual ou 

superior a 80% (oitenta por cento) nas 

duas últimas Avaliações de 

Desempenho;

VI – Apresentar Plano de Trabalho 

para a gestão da escola; explicitando 

os aspectos pedagógicos, 

administrativos e financeiros; 

destacando os objetivos e as metas 

para a melhoria da qualidade da 

educação, bem como as estratégias 

para preservação do patrimônio 

público e participação da comunidade 

no cotidiano escolar (na gestão dos 

recursos financeiros e no 

acompanhamento e avaliação das 

ações pedagógicas);

VII – Assinar a Declaração de 

Compromisso do candidato à função 

de Diretor e Vice - Diretor de Unidade 

Escolar da Rede Pública Municipal de 

indicado pela Secretaria Municipal de 

Educação, a que se refere esta Lei, 

deverá participar do Curso de Gestão 

Escolar, que será oferecido pela 

Secretaria Municipal de Educação a 

partir do mês de janeiro, subsequente 

ao Processo Consultivo, composto de 

Formação através de encontros 

presenciais e/ou  a distância.

DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

MUNICIPAL

Artigo 7º - A Consulta Pública para 

escolha de Diretor e Vice-Diretor das 

Unidades Escolares da Rede Municipal 

de Ensino de Paraíba do Sul, que 

ocorrerá no mês de novembro, será 

convocada pela Secretaria Municipal 

Ensino;

VIII – Comprometer-se a frequentar 

cursos e capacitações para 

qualificação do exercício da função 

para a qual vier a ser convocado, após 

a consulta pública.

§1º - É vedada a candidatura de 

membros na Unidade Escolar, que nos 

últimos 05 (cinco) anos tenham sofrido 

qualquer penalidade e que estejam 

sendo alvo de procedimento 

administrativo disciplinar, salvo-se 

nestes, até a data da candidatura 

tiverem concluído, com absolvição 

total do servidor;  

§2º - Não é permitido o registro de 

candidato, embora para cargos 

diferentes, em mais de uma chapa ou 

em mais de uma Unidade Escolar;

Artigo 5º - O cumprimento da carga 

horária de Diretor e Vice-Diretor fica 

assim estabelecido:

I - Diretor geral

a) No caso de escolas que atendam 

apenas a 01 (um) turno, o candidato 

que tiver duas 02 (duas) matrículas, 

somente exercerá a função de diretor 

em uma matrícula, devendo cumprir 

uma jornada de 30 (trinta) horas 

semanais; respeitando a licitude no 

caso de acumulação de cargos;

b) Em escolas com mais de 01 (um) 

turno, o candidato que tenha uma 

matrícula deverá cumprir no mínimo 

30 (trinta) horas semanais, o candidato 

que tiver duas matrículas deverá 

cumprir no mínimo, 40 (quarenta) 

horas semanais; 

 c) O candidato que esteja permutado 

cumprirá mínimo de 40 (quarenta) 

horas semanais. Caso a permuta 

termine ele deverá cumprir o mínimo 

de 30 (trinta) horas semanais.

II - Vice-Diretor 

a) O profissional que tiver 01 (uma) 

matrícula cumprirá, no mínimo, 25 

(vinte e cinco) horas semanais na 

Unidade escolar;

b) No caso, do candidato a vice - 

direção possuir 02 (duas) matrículas, 

somente exercerá a função em uma 

delas. 

Artigo 6º - O membro do magistério 

escolhido no processo consultivo ou 

§9º - A Comissão Organizadora 

Escolar tornará pública a lista de 

eleitores da comunidade escolar, no 

prazo não inferior a 15 (quinze) dias da 

data da consulta pública.

DO  RESULTADO

Artigo 15 – A consulta pública para 

Diretores e Vice-Diretores das 

unidades escolares somente terá 

validade se a participação mínima do 

segmento pais/alunos for de 30% 

(trinta por cento), e do segmento 

Magistério/Funcionários atingir 51% 

(cinquenta e um por cento), do 

respectivo universo de eleitores; 

Artigo 16 - Será declarada vencedora, 

após a apuração do processo de 

consulta, a chapa que obtiver maioria 

simples dos votos válidos.

§ 1º - No caso de chapa única, a mesma 

será considerada vencedora se obtiver 

maioria simples dos votos válidos 

(mais que a metade do número total 

de indivíduos que compõe o grupo).

§ 2º -  Não alcançado o percentual de 

votos mencionado no caput do artigo, 

o Diretor e o Vice - Diretor da unidade 

escolar serão escolhidos por indicação 

da Secretaria Municipal de Educação 

para um mandato de 1 (um) ano letivo. 

Decorrido esse prazo, nova consulta 

pública será realizada na unidade 

escolar, onde a chapa vencedora 

exercerá suas funções pelo prazo 

restante até a próxima consulta 

pública.

Artigo 17 – Excepcionalmente, não 

havendo chapa inscrita para o 

processo de consulta pública na 

unidade escolar, a Secretaria Municipal 

de Educação indicará representante(s) 

para mandato de 1 (um) ano letivo. 

Parágrafo único – Faltando 1 (um) mês 

para o término do mandato do 

candidato indicado pela Secretaria 

Municipal de Educação, um novo 

processo de consulta pública deve ser 

iniciado, onde a chapa vencedora 

exercerá suas funções pelo prazo 

restante até a próxima consulta 

pública.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 18 – O Secretário Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul poderá 

editar normas complementares, 

visando à regulamentação e fiel 

observância ao disposto na presente. 

Artigo 19 – Havendo vacância ou 

renúncia do mandato, a Secretaria 

Municipal de Educação, indicará  

representante(s) para mandato de 1 

(um) ano letivo. Decorrido esse prazo, 

nova consulta pública será realizada na 

Unidade Escolar, onde a chapa 

vencedora exercerá suas funções pelo 

prazo restante até a próxima consulta 

pública.

Artigo 20 - Aquele que não se 

consagrar vitorioso não poderá, sob 

nenhuma hipótese, ser indicado pela 

Secretaria Municipal de educação para 

exercer o mandato nos casos do § 2º 

do artigo 17 e no artigo 18 na referida 

Unidade escolar.

Artigo 21 – A hipótese de nova 

consulta pública só ocorrerá se não 

tiver sido cumprido 2/3 do mandato, 

ocasião em que será indicado novo 

representante (es) pela Secretaria 

Municipal de Educação até o final do 

período.

Artigo 22- A tentativa de fraude à 

consulta pública constituirá infração 

disciplinar  passível de punição com 

pena de demissão, nos termos da Lei 

específica.

Artigo 23 – As gratificações serão 

definidas e remuneradas conforme o 

Estatuto e Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério Público 

Municipal de Paraíba do Sul  Lei nº 

2.278/2002.

Artigo 24 – As atribuições de diretores 

e vice-diretores estão definidas no 

anexo V da Lei  nº 2.278/2002 e  

Regimento Escolar.

Artigo 25 – Esta Lei entrará em vigor 

na data de sua publicação e revoga as 

disposições em contrário.

PARAÍBA DO SUL, 29 DE OUTUBRO 

DE 2018

EMENTA: DISCIPLINA A DELEGAÇÃO 

DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

TRANSPORTE COLETIVO DE 

PASSAGEIROS MEDIANTE 

CONCESSÃO, CRIA O CONSELHO 

MUNICIPAL DE TRANSPORTES E 

CONTÉM OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL,no uso das 

atribuições que lhe confere a Lei 

Orgânica Municipal, faço saber que a 

Câmara Municipal aprova e eu 

sanciono a seguinte lei:

Capítulo I

DO TRANSPORTE COLETIVO DE 

PASSAGEIROS MEDIANTE 

DELEGAÇÃO POR CONCESSÃO 

Art. 1º - Fica o Poder Público 

autorizado a delegar a terceiros, por 

meio de concessão, a prestação e a 

exploração do serviço de transporte 

coletivo público de passageiros, no 

todo ou em parte, sempre em caráter 

temporário e por prazo determinado, 

nos termos desta lei.

§ 1º - O Poder Público, sempre que 

possível, dando primazia ao princípio 

da eficiência administrativa, deverá 

optar pela prestação indireta dos 

serviços de transporte coletivo em 

substituição à prestação direta estatal 

e à prestação por empresas estatais.

§ 2º - A delegação da prestação do 

serviço público por concessão poderá 

ser feita por 15 (quinze) 

anos)prorrogáveis por igual período, 

respeitado o contido nesta lei.

§ 3º - O disposto no "caput" deste 

artigo não impede o Poder Público de 

utilizar outras formas ou instrumentos 

jurídicos para transferir a terceiros a 

operação direta do serviço de 

transporte coletivo público de 

passageiros, ou parcelas desta, 

mediante prévio procedimento 

licitatório, aplicando-se as regras 

previstas nesta lei e as demais 

disposições legais federais e 

municipais pertinentes.

§ 4º - O Poder Público poderá valer-se 

da concessão patrocinada de que trata 

a Lei Federal nº 11079/2004 nas 

hipóteses em que o projeto de 

concessão não se mostre, do ponto de 

vista econômico-financeiro, 

auto-sustentável, obedecidos os 

termos da legislação específica.

§ 5º - O Poder Público poderá valer-se 

da concessão administrativa de que 

trata a Lei Federal nº 11.079/2004 

quando decidir por instituir a 

prestação do serviço público sem 

custo para o usuário, obedecidos os 

termos da legislação específica.

§ 6º - O Poder Público deverá dar 

preferência à concessão comum 

regida pela Lei nº 8987/95 

relativamente às modalidades da 

concessão patrocinada e da 

concessão administrativa, esgotando a 

busca por meios alternativos à 

contraprestação pecuniária do Poder 

Público como forma de assegurar a 

viabilidade econômico-financeira do 

projeto de concessão, valendo-se do 

disposto no artigo 11 da Lei nº 8987/95.

§ 7º - Em caráter emergencial e a título 

precário, o Poder Público poderá 

utilizar outros instrumentos jurídicos 

para transferir a operação do serviço, 

objeto do "caput" deste artigo, até que 

seja possível o restabelecimento da 

normalidade de sua execução.

§ 8º - As concessões de serviço de 

transporte coletivo público poderão 

ter seus prazos renovados ou 

prorrogados, por igual período, a 

critério do poder concedente, nos 

seguintes casos:

I - quando a concessionária houver 

prestado o serviço com qualidade 

satisfatória, aferível mediante os 

seguintes critérios:

a) a concessionária tiver operado as 

linhas objeto da concessão, durante 

seu prazo inicial, com índice de 

eficiência igual ou superior a 90% 

(noventa por cento);

b) a concessionária tiver renovado a 

frota operante conforme os critérios 

definidos emlei ou contrato, durante o 

prazo inicial da concessão.

II - quando, mediante apuração técnica 

do poder concedente não teve 

assegurado o equilíbrio 

econômico-financeiro de seu contrato, 

possuindo parcelas de bens e 

instalações a depreciar ou 

remunerações tarifárias não auferidas 

durante a concessão, ocasião em que a 

renovação ou prorrogação será 

efetuada por período que, ao mesmo 

tempo, garanta o restabelecimento da 

equação econômico financeira inicial e 

acarrete o menor ônus possível à 

tarifa, limitado ao prazo estabelecido 

no contrato original.

Art. 2º - Poderá o Poder Concedente 

prever no projeto da concessão e no 

Edital de licitação a integração da 

exploração de outros bens associados 

direta ou indiretamente ao transporte 

coletivo de passageiros, como 

instalações comerciais nas estações de 

passageiros, espaços publicitários no 

interior e exterior veículos, entre 

outros negócios, como fonte acessório 

ou alternativa de receita da concessão, 

no objetivo de assegurar a modicidade 

tarifária aos usuários e a socialização 

do serviço público.

Art. 3º - No exercício do 

gerenciamento do sistema de 

transporte coletivo, no objetivo de 

manter a melhor prestação do serviço 

público, o Poder Concedente poderá 

modificar o modal operacional de 

veículos, determinando à empresa 

concessionária os tipos de veículos a 

serem utilizados, inclusive, caso 

necessário, com maior ou menor 

capacidade de transporte do que os 

originalmente fixados pelo Edital de 

Licitação, restabelecendo-se 

conseqüentemente a equação 

econômico-financeira, conforme o 

modal utilizado.

Parágrafo Único - As modificações no 

objeto da concessão produzidas pela 

Administração serão determinadas 

pela autoridade administrativa com 

competência para a assinatura do 

contrato, devidamente precedida das 

seguintes etapas e documentos:

I - apresentação de proposta de 

modificação pela autoridade com 

competência para a assinatura do 

contrato;

II - oportunidade da manifestação do 

concessionário, instruída ou não com 

planilha de recomposição dos preços 

na hipótese de rompimento da 

equação econômico-financeira do 

contrato, em prazo máximo de cinco 

dias úteis, prorrogável por 

requerimento motivado do 

interessado;

III - apresentação de planilha de 

recomposição, com a indicação das 

fontes de custeio, ou homologação 

com ou sem ressalvas de planilha 

apresentada pelo concessionário com 

parecer do departamento técnico 

competente do Município, vistado pela 

procuradoria jurídica;

IV - determinação, por ato 

administrativo próprio, da modificação 

contratual na concessão, 

contemplando-se eventual 

recomposição da equação 

econômico-financeira, nos termos do 

inciso;

 III deste parágrafo.

Capítulo II

DA FORMAÇÃO DOS CONTRATOS DE 

CONCESSÃO E DE PERMISSÃO

Art. 4º - As concessões e permissões 

para a prestação dos serviços serão 

outorgadas mediante prévia licitação, 

nos termos desta Lei e demais 

legislação aplicável.

Art. 5º  - As licitações para concessão 

ou permissão de serviço de transporte 

público de passageiros deverão se 

processar pela modalidade 

concorrência pública e, 

preferencialmente, pelo tipo de 

licitação que seja a de menor tarifa.

Art. 6º - A estrutura tarifária aplicável à 

concessão deverá observar a estrutura 

oficial de custos operacionais de 

transporte urbano recomendada pelo 

Ministério dos Transportes.

Art. 7º  - O processo licitatório será 

informado pelos princípios da 

isonomia, da economicidade, do 

julgamento objetivo, da vinculação ao 

edital e do formalismo moderado, 

entre outros.

Art. 8º - Na elaboração do edital de 

licitação estão proscritas exigências 

de habilitação que se configurem 

excessivas relativamente ao mínimo 

necessário à adequada e segura 

execução do objeto contratado, assim 

como estão proscritoscritérios de 

julgamento que não mantenham 

relação estreita com a configuração 

técnica dos serviços a serem 

concedidos, sob os aspectos 

qualitativo e quantitativo.

Art. 9º - Pequenas falhas formais e 

erros materiais, quando não 

produzirem prejuízos ao processo 

licitatório e ao interesse público, 

poderão ser superados de molde a 

assegurar o efetivo alcance da 

proposta mais vantajosa à 

Administração.

SEÇÃO ÚNICA

DA TARIFA

Art. 9º - O cálculo da tarifa da 

concessão será efetuado com base em 

planilha de custos, elaborada pelo 

Município, anexada ao edital de 

licitação e ao contrato de concessão, 

que levará em conta o custo por 

quilômetro rodado da operação e o 

índice de passageiros pagantes 

transportados por quilômetro (IPK), 

atualizados.

§ 1º - A tarifa será fixada por decreto 

do Prefeito Municipal, em valor 

suficiente para manter o equilíbrio 

econômico e financeiro do Sistema de 

Transporte de modo global, 

respeitados os parâmetros tarifários 

definidos nesta lei e na planilha 

tarifária, que acompanhará o edital de 

licitação e o contrato de concessão.

§ 2º - Na elaboração do cálculo 

tarifário, as isenções e descontos 

previstos nesta Lei e definidos pelo 

Poder Concedente serão deduzidos do 

número de passageiros transportados, 

salvo quando houver o pagamento 

dessas modalidades de transporte por 

outras fontes de financiamento.

Art. 10 - São itens da planilha para 

efeito de cálculo tarifário:

I - Custo Operacional;

II - Custo de Capital;

III - Custo Básico de Administração;

IV - Margem Mínima de lucro líquido;

V - Custo Tributário.

Art. 11 - Considera-se Custo 

Operacional o conjunto de encargos e 

despesas decorrentes da operação do 

serviço de transporte pelo 

concessionário com combustíveis, 

lubrificantes, rodagem, peças e 

acessórios, contingências, serviços de 

terceiros relativos à manutenção, 

pessoal de manutenção, pessoal de 

tráfego, encargos sociais, uniformes, 

seguros (obrigatórios, contra 

terceiros, material, pessoal e moral), 

fundo de assistência Sindical, 

benefícios sociais, entre outros custos 

cuja assunção seja indispensável à 

operação do sistema.

Art. 12 - Consideram-se como custos 

de capital a remuneração e a 

depreciação de capital investido na 

frota, bem como a depreciação e 

remuneração de capital investido em 

máquinas, instalações e equipamentos 

e a remuneração de almoxarifado.

Art. 13 - Consideram-se como 

integrantes do custo básico de 

administração:

I - custo de pessoal de administração: 

os custos relativos ao pessoal da 

administração serão obtidos através 

de coeficiente em relação ao custo de 

pessoal de tráfego (operação), a ser 

definido pelo Poder Executivo na 

planilha tarifária do sistema, parte 

integrante do edital de licitação e do 

contrato de concessão.

II - custo de despesas gerais: 

consideram-se aqueles custos 

necessários à execução dos serviços 

não vinculados diretamente à 

operação do sistema de transporte, e 

serão obtidos através de coeficiente 

mensal que incidirá em relação ao 

preço de um veículo equivalente 

completo, para cada veículo da frota 

total, a ser incluído na planilha do 

sistema, parte integrante do edital de 

licitação e do contrato de concessão.

III - custo de remuneração da diretoria: 

considera-se como custo de 

remuneração da diretoria o valor 

necessário, dentro das metas de 

eficiência, para o pagamento de pro 

labore mensal aos diretores 

necessários ao exercício das funções 

de direção da concessionária, e serão 

obtidos através de coeficiente mensal 

que incidirá em relação ao salário base 

(sem encargos) do motorista, por 

veículo da frota total, a ser incluído 

pelo Poder Executivo na planilha do 

sistema, parte integrante do edital de 

licitação e do contrato de concessão.

Art. 14 - Considera-se Custo Tributário 

os tributos, taxas e contribuições que 

incidem ou vierem a incidir sobre a 

receita e a movimentação financeira 

do sistema (atualmente PIS - COFINS - 

ISS - CPMF) sendo esse custo 

necessariamente vinculado à 

legislação vigente, consideradas as 

variações porventura existentes.

Art. 15 - Os itens componentes dos 

parâmetros de custo da planilha 

somente poderão ser modificados de 
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comum acordo entre as partes, 

mantendo-se sempre o equilíbrio 

econômico financeiro do sistema e do 

contrato e sempre mediante consulta 

prévia ao Conselho Municipal de 

Transporte Coletivo.

Capítulo II

DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

TRANSPORTE COLETIVO

Art. 16 - Fica instituído o Conselho 

Municipal de Transporte Coletivo 

como órgão colegiado consultivo em 

deliberações que envolvam políticas 

públicas acerca do transporte coletivo 

urbano no Município de PARAÍBA DO 

SUL, compondo-se de membros do 

Poder Público, dos delegatários do 

serviço e representantes da Sociedade 

Civil, nos termos previstos nesta Lei.

Art. 17 - Os objetivos do Conselho 

Municipal de Transporte Coletivo do 

Município de PARAÍBA DO SUL são:

I - promover a participação da 

comunidade na formação de decisões 

relevantes acerca de políticas 

regulatórias de transporte coletivo 

urbano municipal;

II - elaborar proposições acerca de 

políticas regulatórias de transporte 

coletivo urbano municipal para análise 

pelo Poder Executivo;

III - participar, como órgão consultivo, 

da formação de decisões relevantes 

acerca de políticas regulatórias de 

transporte coletivo urbano municipal;

IV - aproximar as diversas classes de 

usuários do serviço público de 

transporte coletivo urbano do Poder 

Concedente e dos prestadores do 

serviço;

V - fornecer informações aos Poderes 

Públicos acerca da situação da 

prestação dos serviços de transporte 

coletivo urbano, ampliando o seu 

universo de elementos para fins de 

controle.

Parágrafo Único - O Conselho 

Municipal de Transporte Coletivo se 

manifestará, nos termos de suas 

competências, através de 

deliberações, cujos quoruns e 

procedimentos serão definidos em 

regimento interno, a ser elaborado e 

aprovado logo após a constituição do 

órgão, na forma do artigo a seguir.

Art. 18 - A composição específica do 

Conselho Municipal de Transporte 

Coletivo será definida por ato 

regulamentar do Poder Executivo, 

sendo que dois quartos de sua 

composição serão reservados a 

grupos de usuários; um quarto aos 

representantes do Poder Executivo e 

um quarto a representantes dos 

prestadores-delegatários.

Parágrafo Único - Os membros do 

Conselho não serão remunerados para 

essa função e nem obterão qualquer 

espécie de vantagens ou benefícios 

diretamente decorrentes de sua 

participação no referido órgão.

Capítulo III

DOS PRINCÍPIOS GERAIS

Art. 19 A região, cuja densidade 

demográfica viabilize a implantação 

do serviço de transporte coletivo, será 

considerada atendida sempre que sua 

população não esteja sujeita a 

deslocamento médio superior a 600 

metros para área urbana e 1.500 

metros para área rural, para acesso da 

residência ou do local de trabalho, 

para o ponto de transporte coletivo 

mais próximo.

§ 1º - Em áreas com características 

urbanas, que não estejam previstas 

como zona urbana na legislação 

vigente de perímetro urbano, o Poder 

Público poderá reduzir para até 600 

metros a distância média máxima 

admitida para o deslocamento dos 

usuários de suas residências ou locais 

de moradia ao ponto de transporte 

coletivo mais próximo.

§ 2º - Outros deslocamentos de 

distância inferior aos previstos neste 

artigo poderão ser tomados por 

referência na organização dos pontos 

de transporte coletivo.

Art. 20 O serviço público deve ser 

planejado de modo a alcançar ampla 

capilaridade e assegurar a socialização 

do atendimento, sendo que poderá o 

Poder Público utilizar de mecanismos 

de financiamento internos ou externos 

à concessão a financiar ou subsidiar a 

operação do serviço em regiões cuja 

densidade demográfica não viabilize 

economicamente o pagamento da 

tarifa técnica.

Parágrafo Único - Considera-se tarifa 

técnica, para os fins deste artigo, o 

valor idealmente considerado, por 

usuário, suficiente para viabilizar 

economicamente a prestação 

auto-sustentável do serviço público 

como um todo.

Art. 21 O Município, com base nas 

diretrizes de seu Plano Diretor, poderá 

firmar convênios ou contratar 

consórcios públicos com o Governo do 

Estado e/ou com os Municípios de sua 

região para, em cumprimento ao 

Estatuto das Cidades - Lei Federal nº 

10.257/2001, planejar e promover a 

integração regional de sistemas de 

transporte coletivo, desde que haja o 

cumprimento das normas do presente 

dereto e desde que integralmente 

respeitado o equilíbrio econômico 

financeiro dos contratos de concessão 

envolvidos.

§ 1º - A decisão de integrar o sistema 

de transporte municipal com sistemas 

de transporte de municípios vizinhos, a 

cargo do Poder Executivo Municipal, 

deverá, necessariamente, ser 

precedido de estudo técnico 

específico, acompanhado pelo 

Conselho Municipal de Transporte 

Coletivo, a ser instituído por lei.

§ 2º - No caso de a integração de 

sistemas ser efetuada mediante a 

contratação de Consórcio Público, 

além de observar, previamente, o 

disposto no parágrafo anterior, deverá 

ser precedida de aprovação de lei 

autorizativa específica e observar os 

demais requisitos da Lei Federal nº 

11.107/2005 e de seu Decreto 

Regulamentar.

§ 3º - Até que se realize a integração 

referida neste artigo fica mantido o 

ajuste firmado em forma de 

autorização pelos municípios de 

Paraíba do Sul e Vassouras para 

atender às linhas Paraíba do Sul para 

Andrade Costa e Paraíba do Sul para 

Vieira Cortez.

Art. 22 - O Poder Executivo Municipal, 

por razões de conveniência, 

oportunidade e eficiência, poderá se 

valer dos serviços da concessionária 

do transporte coletivo público para 

atender as linhas do transporte escolar 

municipal de responsabilidade da 

Prefeitura, integrando esse 

atendimento com o sistema de 

transporte coletivo público.

§ 1º - Para viabilizar o disposto nesse 

artigo, o Poder Executivo Municipal 

deverá celebrar termo aditivo ou 

contrato administrativo específico 

com a concessionária, em 

procedimento de inexigibilidade 

licitatória, por prazo renovável que 

não ultrapasse 60 meses, na forma do 

art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93.

§ 2º - O contrato administrativo a que 

se refere o parágrafo anterior deverá 

prever, como remuneração da 

concessionária, a ser arcada com 

recursos orçamentários municipais, 

valor nunca superior ao custo 

atualizado do quilômetro rodado do 

transporte coletivo público, apurado 

através da planilha tarifária da 

concessão desse serviço.

§ 3º - Acaso a integração do 

transporte coletivo público com o 

transporte escolar, através da 

assinatura do contrato a que se 

referem os parágrafos anteriores, 

interfira na equação econômico 

financeira da concessão daquele 

primeiro serviço, acarretando redução 

de encargos da concessionária, o 

Poder Público Municipal deverá 

promover a competente redução 

tarifária, em benefício dos usuários do 

sistema.

§ 4º - A integração do transporte 

coletivo público com o transporte 

escolar, a que se refere esse artigo, 

será possível através da criação de 

linhas especiais, exclusivas para os 

estudantes, ou integração da demanda 

usuária de transporte escolar nas 

linhas regulares do sistema, mediante 

a utilização de ônibus com modais 

específicos, tal como exigido pela 

legislação federal, estadual e municipal 

atinente ao transporte escolar.

§ 5º - O exercício da faculdade prevista 

no caput desse artigo, pelo Município, 

com a anuência da concessionária, não 

poderá jamais significar quebra de 

equilíbrio econômico-financeiro ou 

ensejar aumento de tarifa da 

concessão do transporte coletivo 

público.

§ 6º - A decisão de integrar o sistema 

de transporte coletivo público com o 

transporte escolar de 

responsabilidade da Prefeitura 

Municipal deverá, necessariamente, ser 

precedida de estudo técnico e de 

impacto econômico e financeiro 

específico, acompanhado pelo 

Conselho Municipal de Transporte 

Coletivo, instituído pela presente lei, 

devendo sempre privilegiar a melhor 

integração logística possível entre o 

sistema público de transporte coletivo 

e as necessidades do transporte 

escolar com vistas a redução global 

dos custos de ambas modalidades de 

serviço.

Art. 23–Esta lei entra em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL-RJ, 

22 DE OUTUBRO DE 2018.

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

N O M E A R:

Rafaela Murta A. Vieira,  portadora do 

CPF 139.717.037.98,  para exercer o  

cargo comissionado de Coordenador I, 

da Secretaria Municipal de Saúde,  com 

efeitos retroativos a 01 de Outubro de 

2018; 

Tais Moreira Pereira,  portadora do 

CPF 117.258.487.75,  para exercer o  

cargo comissionado de Coordenador 

III, da Secretaria Municipal de 

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 19 de Setembro 

de 2018; 

Thainá Gonçalves Santana,  portadora 

do CPF 127.886.327.38,  para exercer o  

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Saúde,  com efeitos 

retroativos a 14 de Setembro de 2018;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  10 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

E X O N E R A R    a pedido,  Edna 

Pereira Gorito, do cargo de Auxiliar de 

Enfermagem ( Processo Seletivo 

Simplificado ), lotada na Secretaria 

Municipal de Saúde, a partir de 

01/10/2018, de  acordo com o 

Processo 2018/10/8683.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  17 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R    (  12 ) doze meses de 

Licença Premio, a Marta Maria 

Rodrigues, Professor I, lotada na 

Secretaria Municipal de Educação, no 

período de 01/02/2019 a 01/02/2020, 

de acordo com o processo 

2018/9/8266.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  18 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R    (  15 ) quinze meses 

de Licença Premio, a Rosali Menezes 

de Jesus Torres, Fonoaudióloga, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Saúde, no período de 01/11/2018 a 

01/02/2020, de acordo com o 

processo 2018/8/7208.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  25 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R    (  18 ) dezoito meses 

de Licença Premio, a Viviane dos 

Santos Visconti, Psicóloga, lotada na 

Secretaria Municipal de Saúde, no 

período de 01/02/2019 a 01/08/2020, 

de acordo com o processo 

2018/10/8609.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  25 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Albertino Marcelino de Melo,   portador  

do  CPF  455.908.937.04 do cargo

comissionado de Coordenador II, da 

Secretaria Municipal de Transportes, 

Obras e Projetos, com efeitos

retroativos a 10 de Outubro de 2018;

Elizabeth Rocha da Silva Ferreira,  

portadora do CPF  cargo 

622.731.757.87, o  do do cargo 

comissionado de Coordenador III, da 

Secretaria Municipal de Governo, com 

efeitos retroativos a 01 de bro de  

Outubro de 2018; 

Lucia Almeida de Oliveira Batitucci , 

portadora do  CPF 006.264.137.96, 

cargo cargo comissionado de Oficial 

de Programas Municipais B, da 

SecretaRia Municipal de Saúde,  com 

efeitos  a 19

de Outubro de 2018;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  30 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

N O M E A R:

Carlos Jose Victor dos Santos,  

portador  do  CPF 110.986.997.50 para

exercer o cargo comissionado de 

Oficial de Programas Municipais B, da  

Secretaria  Municipal   de

Obras, com efeitos retroativos a 04 de 

Outubro de 2018; 

Elizabeth Rocha da Silva Ferreira,  

portadora  do   CPF 622.731.757.87

para exercer o cargo comissionado de 

Oficial de Programas Municipais B, da 

Secretaria Municipal 

de Governo, com efeitos retroativos a 

01 de Outubro de 2018; 

Elizabeth Vitor dos Santos,   portadora   

do CPF   084.653.417.70   para

exercer o do cargo  comissionado de  

Assistente  Operacional     da      

Educação,      com      efeitos

 retroativos 01 de Agosto de 2018; 

Emanuel Vitor  Soares da Silva,   

portador     do     CPF  144.473.937.94

para   exercer   o    cargo    

comissionado   de   Assistente 

Operacional da Educação, da 

Secretaria  

Municipal de Educação, com efeitos 

retroativos a 24 de Novembro de 2018; 

Herika de Almeida Pinto,  portadora    

do     CPF 102.061.967.84,    para

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria  

Municipal    de    Educação,   com  

efeitos retroativos a 02 de Outubro de 

2018; 

Jose Roberto Carvalho Farinelli,       

portador  do   CPF 119.160.496.99

para exercer o cargo comissionado de 

Coordenador II, da Secretaria      

Municipal  de  Transportes, 

Obras e Projetos, com efeitos 

retroativos a 10 de Outubro de 2018; 

Lucia Almeida de Oliveira Batitucci ,   

portadora   do      CPF    cargo   

006.264.137.96, do cargo 

comissionado de Coordenador I,    da   

Secretaria Municipal   de Saúde, 

com efeitos retroativos a 19 de 

Outubro de 2018; 

Marcio Alves Vasconcelos,  portador    

do    CPF 074.032.847.63,  para

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de Governo, com efeitos 

retroativos a 08 de Outubro de 2018;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  30 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

- NA PORTARIA 151/2018, ONDE SE LÊ 

ELISABETE MARIA DO N SOUZA, 

ASSESSOR II O CORRETO É 

ASSESSOR III

- NA PORTARIA 151/2018, ONDE SE LÊ 

MARIA ADELAIDE P CORDEIRO, 

ASSESSOR II, O CORRETO É 

COORDENADOR I

- NA PORTARIA 1512018, ONDE SE LÊ 

ZILDA APARECIDA NASCIMENTO DA 

SILVA, ASSISTENTE OPERACIONAL 

DA EDUCAÇÃO, O CORRETO É 

OFICIAL DE PROGRAMAS 

MUNICIPAIS b, DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

oPregão Presencial nº 080/2018 – 

Processo Licitatório nº 086/2018, cujo 

objetivo é a Seleção de empresas 

especializadas para Composição do 

Quadro geral de Registro de Preços 

para eventuais fornecimentos de 

CESTAS BÁSICAS, atendendo à 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Direitos Humanos. O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

se dará no dia21/11/2018 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. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 01 de novembro de 2018 – 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 081/2018 – 

Processo Licitatório nº 087/2018, cujo 

objetivo é a Seleção de empresas 

especializadas para Composição do 

Quadro geral de Registro de Preços 

para eventuais fornecimentos de 

UNIFORMES, atendendo à Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos. O Credenciamento 

e o recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” se dará no 

dia21/11/2018 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: 

(24)2263-4469. Paraíba do Sul, 01 de 

novembro de 2018 – Alessandro 

Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 082/2018 – 

Processo Licitatório nº 088/2018, cujo 

objetivo é a Seleção de empresas 

especializadas para Composição do 

Quadro geral de Registro de Preços 

para eventuais fornecimentos de  

MATERIAIS ELÉTRICOS e 

HIDRÁULICOS para manutenção, 

atendendo às Secretarias Municipais 

de Assistência Social e Direitos 

Humanos e de Educação. O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

se dará no dia22/11/2018 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. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 01 de novembro de 2018 – 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 083/2018 – 

Processo Licitatório nº 089/2018, cujo 

objetivo é a Seleção de empresas 

especializadas para Composição do 

Quadro geral de Registro de Preços 

para eventuais PRESTAÇÕES DE 

SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA 

SÉPTICA nas Unidades Escolares, 

atendendo à Secretaria Municipal de 

Educação. O Credenciamento e o 

recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” se dará no 

dia22/11/2018 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: 

(24)2263-4469. Paraíba do Sul, 01 de 

novembro de 2018 – Alessandro 

Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

oPregão Presencial nº 084/2018 – 

Processo Licitatório nº 090/2018, cujo 

objetivo é a contratação de Instituição 

Financeira autorizada pelo Banco 

Central, para a prestação de serviços 

de pagamento, com exclusividade, de 

subsídios, vencimentos, proventos, 

demais parcelas estipendiais e 

indenizatórias aos servidores e 

membros do quadro de funcionários 

do Município, doravante denominados 

BENEFICIÁRIOS, mediante crédito a 

ser efetuado em contas correntes ou 

contas salários, sem qualquer custo ou 

ônus para estes órgãos ou aos seus 

membros e servidores.. O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

se dará no dia14/11/2018 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. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 01 de novembro de 2018 – 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

ERRATA - A PREFEITURA MUNICIPAL 

DE PARAÍBA DO SUL, ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO, torna público que, 

no Item 4.1 – POLÍTICA TARIFÁREA, 

do ANEXO II, PROJETO BÁSICO, 

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, do 

Edital de Licitação nº 085/2018 - 

Concorrência Pública nº 001/2018, 

onde se Lê Idoso com idade igual ou 

superior a 60 anos e inferior a 65 anos 

– Leia-se: Idoso com idade igual ou 

superior a 65 anos. Publicação por 

incorreção. Paraíba do Sul/RJ, 31 de 

outubro de 2018. Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE SEGUNDO TERMO 

ADITIVO

Processo: 2018/9/7761

O b j e t o : R e e q u i l í b r i o 

Econômico-Financeiro (Diesel S10)

Contratante: Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul 

Contratada: Posto de Gasolina 

Gauchão de Três Rios Ltda

Período:Vigência da Ata de Registro 

de Preços (inalterada)

Valor Antes da Correção: R$ 3,68 (três 

reais e sessenta e oito centavos), por 

Litro

Valor Após Correção: R$ 3,90 (três 

reais e noventa centavos), por Litro

Recurso: Tesouro Municipal

Data Aditivo: 06/09/2018

Amparo Legal:Art. 65, Inciso II, Letra 

“d”, da Lei nº 8.666 de 21.06.93.



de Educação por meio de edital 

publicado na imprensa oficial e terão 

ampla divulgação.

Artigo 8º - A Consulta Pública para 

escolha de Diretor e Vice-Diretor das 

Unidades Escolares terá 

regulamentação única para toda Rede 

Municipal de Ensino e será coordenada 

pela Comissão Organizadora 

Municipal, designada pela Secretaria 

Municipal de Educação, através de 

portaria e assim constituída:

I – 02 (dois) representantes da 

Secretaria Municipal de Educação;

II – 01 (um) representante dos 

servidores da carreira do Magistério 

Público do Município de Paraíba do 

Sul;

III – 01 (um) representante do SEPE – 

Paraíba do Sul;

IV – 01 (um) representante do 

Conselho Municipal de Educação.

§ 1º - No processo consultivo, deverá 

ser eleito, 01 (um) suplente para cada 

membro da Comissão Organizadora 

Municipal;

§ 2º - O presidente da comissão deverá 

ser escolhido entre seus pares;

§ 3º - Não poderão integrar a 

Comissão Organizadora Municipal:

a) Os servidores que, candidatos, 

venham a compor chapa inscrita, no 

processo;

b) Os servidores que estejam 

respondendo a qualquer tipo de 

procedimento administrativo 

disciplinar, dentro e fora do Sistema 

Municipal, e/ou que tenham sido 

punidos disciplinarmente por órgãos 

competentes, no ano anterior à data 

da publicação do edital de consulta 

pública.

Artigo 9º - Compete a Comissão 

Organizadora Municipal: 

I – Orientar, acompanhar e fiscalizar o 

processo de consulta para escolha de 

Diretores e Vice-diretores nas escolas 

da Rede Municipal de Ensino; 

II - Receber e analisar as Fichas de 

Inscrições e os respectivos Planos de 

Trabalho, dos candidatos às chapas, 

com base nos critérios estabelecidos 

nesta Lei, para análise e deferimento 

ou indeferimento de sua inscrição; 

III - Dar ciência aos candidatos, por 

escrito, após a entrega de todos os 

Documentos solicitados. Tendo a 

Comissão até 02 dias úteis para 

informar ao(s) candidato(s) o 

deferimento ou indeferimento de sua 

inscrição conforme previsto na 

Declaração de compromisso e entrega 

do Plano de Gestão. Em caso de 

indeferimento, o candidato terá até 02 

dias úteis para apresentar recurso e 

documentos que achar necessário 

para alterar o resultado. A Comissão 

Organizadora Municipal terá até 02 

(dois) dias para responder ao 

candidato se defere ou indefere a sua 

inscrição. 

IV – Analisar se os membros das 

chapas atendem as exigências legais e 

se:  

a) Respondem a processo 

administrativo disciplinar;

b) Possuem vínculo familiar ou 

parentesco de até 2º grau (segundo) 

com os componentes da Comissão de 

consulta pública;

V – Informar a Secretaria Municipal de 

Educação, através de ofício, as chapas 

inscritas ou ausência de inscrições;

VI – Expedir edital de convocação;

VII - Orientar, 7 (sete) dias úteis após a 

publicação desta Lei, o presidente e 1 

(um) representante da unidade escolar 

que compõem a Comissão 

Organizadora Local (Conselho 

Escolar);

VIII - Receber e analisar, no prazo 

estabelecido em cronograma, os 

pedidos de reconsideração previstos 

no Art. 4° desta Lei; 

IX – Providenciar todo material 

necessário ao processo de consulta 

pública, a ser enviado a comissão 

organizadora escolar 

X – Fazer cumprir o cronograma.

DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

ESCOLAR

Artigo 10 - A Comissão Organizadora 

Escolar deverá ser constituída Pelo 

Conselho Escolar de cada Unidade de 

Ensino.

Artigo 11 - Compete ao Conselho 

Escolar para fins desta Lei: 

I - Convocar a Comunidade Escolar no 

prazo de 05 (cinco) dias para 

apresentação das chapas e divulgação 

do dia da consulta pública, de acordo 

com o edital a ser publicado;

II – Receber todo material necessário 

ao processo de consulta pública, bem 

como providenciar o local de votação 

com segurança e privacidade;

III – Organizar listagem dos eleitores 

por mesa de votação, separados por 

segmentos, assegurando o direito a 

voto aos analfabetos e pessoas com 

necessidades especiais;

IV- Providenciar cédula eleitoral, 

identificando-a com carimbo e com o 

nome da Unidade Escolar;

V – Comunicar aos pais ou 

responsáveis pelos alunos, com 

antecedência de 07 (sete) dias, a data 

da realização da consulta pública;

VI – Constituir e orientar as mesas 

receptoras e escrutinadoras 

compostas de 01 (um) Presidente, 01 

(um) Secretário e respectivos 

suplentes, escolhidos entre os 

integrantes da Comunidade Escolar;

VII – Permitir o acesso dos candidatos 

às turmas e às reuniões de pais, para 

divulgação do seu Plano de Ação, 

desde que não interfira no 

funcionamento da escola;

VIII – Orientação do preenchimento da 

Ata de votação e de escrutinação;

IX- Receber e julgar impugnações, 

garantindo o recurso hierárquico;

X- Enviar para a Comissão 

Organizadora Municipal nos prazos 

constantes:

a) Cópia da Ata da Assembleia Geral e 

da Consulta Pública;

b) Relatórios/mapa da apuração com 

proclamação dos resultados;

c) As justificativas da Unidade Escolar 

onde não se realizou o processo 

consultivo.

Artigo 12 - Os Diretores da Unidade 

colocarão à disposição da Comissão 

Organizadora Escolar a relação dos 

integrantes da Comunidade Escolar, 

bem como equipamentos e 

funcionários facilitando a 

implementação do processo 

consultivo.

DA COMUNIDADE ESCOLAR

Artigo 13 - A Comunidade Escolar 

compreende:

I – Os alunos de ensino regular 

matriculados na Unidade de Ensino;

II – O pai/responsável direto pelo 

aluno matriculado;

III – Os funcionários e os membros do 

Magistério Público Municipal que são 

efetivos ou contratados na Rede 

Municipal de Paraíba do Sul e estão em 

pleno exercício da atividade na 

unidade escolar.

IV - Os servidores efetivos, 

permutados e contratados em pleno 

exercício da atividade na unidade 

escolar.

DA VOTAÇÃO DA COMUNIDADE 

ESCOLAR

Artigo 14 - A escolha do Diretor e 

Vice-diretor será feita por voto direto, 

facultativo e secreto da Comunidade 

Escolar, proibido o voto por 

representação ou correspondência.

§1º - Tem direito ao voto na Unidade 

Escolar:

I – Os profissionais efetivos;

II – Os alunos que possuam, no mínimo, 

14 (catorze) anos completos até a data 

da consulta pública;

III – O responsável pelo aluno que não 

tenha direito ao voto.

§1º - Apenas um responsável terá 

direito ao voto.

§2º - No caso de irmãos na mesma 

Unidade Escolar, o responsável só 

poderá votar uma única vez.

§3º - Caso o funcionário de apoio 

administrativo ou professor tenha 

filhos (as), matriculados na Unidade 

Escolar, só poderá votar uma única 

vez.

§4º - O Orientador Pedagógico e 

Supervisor Educacional poderão votar 

nas Unidades Escolares em que 

estejam atuando.

§5º - Poderão votar os membros da 

Unidade Escolar que estejam de férias 

e licenças: prêmio, maternidade e 

médica, não superior a 180 dias

§6º - Não poderão votar nem serem 

votados, professores e funcionários 

que estejam respondendo processo 

administrativo disciplinar.

§7º - Os servidores permutados e os 

servidores que não pertencem ao 

quadro efetivo da Secretaria Municipal 

de Educação não terão direito a voto.

§8º - A secretaria escolar elaborará 

lista constando todos os eleitores da 

comunidade escolar e encaminhará, 

quando solicitado, ao Conselho 

Escolar.

EMENTA: INSTITUI O PROCESSO DE 

CONSULTA PÚBLICA PARA 

INDICAÇÃO DIRETORES E 

VICE-DIRETORES  DAS UNIDADES 

ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL   

DE PARAÍBA DO SUL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul no uso de suas atribuições legais ; 

tendo como arcabouço a Constituição 

Federal de 1988, artigo 206, VI e a Lei 

Orgânica do Município de Paraíba do 

Sul, artigo 179, III e 183; juntamente 

com os referenciais jurídicos abaixo 

relacionados:  

- Lei nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes e 

Bases; 

- Lei 13.005/2014 (Plano Nacional de 

Educação); 

- Plano Municipal de Educação (Meta 

19),  Leis 3.187/2015 e  3.380/2017.

-  Estatuto e Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério Público 

Municipal de Paraíba do Sul  Lei nº 

2.278/2002.

Faz saber que a Câmara Municipal de 

Paraíba do Sul aprova e ele sanciona a 

seguinte lei: 

DA CONSULTA PÚBLICA

Artigo 1º - Fica instituído o Processo 

de Consulta Pública para escolha de 

Diretores e Vice-diretores das 

Unidades Escolares da Rede Municipal 

de Paraíba do Sul, na forma desta Lei.

Artigo 2º - O processo consultivo 

ocorrerá de 03 (três) em 03 (três) 

anos, com direito a uma recondução, 

sempre até a primeira quinzena de 

novembro, para posse no dia 02 (dois) 

de janeiro do ano seguinte.

Parágrafo Único – A Secretaria 

Municipal de Educação fará a 

publicação, nos meios de 

comunicação local, do Edital de 

Convocação para Consulta Pública 

para escolha de Diretores e 

Vice-diretores das Unidades 

Escolares. 

Artigo 3º - A função de Diretores e 

Vice-diretores das Unidades da Rede 

Municipal de Ensino, será preenchida 

mediante consulta pública direta e 

secreta para um triênio.

DA CANDIDATURA

Artigo 4º - Para ser candidato a 

Diretor e Vice-diretor serão exigidos 

os seguintes requisitos, com 

comprovação no ato da inscrição:

I - Possuir nível superior em 

Pedagogia; ou nível superior na área 

de Educação com Especialização em 

Gestão Escolar;

II – Ser concursado, efetivo, membro 

do  Magistério Público Municipal, e que 

não esteja cumprindo estágio 

probatório;

III – Ter experiência mínima de 03 

(três) anos de  no quadro do 

magistério na Rede Municipal de 

Ensino de Paraíba do Sul; com pelo 

menos 03 (três) anos de regência de 

turma e estar em efetivo exercício da 

função da carreira de magistério, não 

estando em gozo de licença no 

período das consulta pública;

IV - Estar em pleno exercício de suas 

atividades ou delas não estar afastado 

por mais de 01 (um) ano, salvo em 

caso de licença médica; tendo, neste 

caso, retornado ao exercício da 

atividade em um prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias de antecedência da data 

da consulta pública;  

V – Ter obtido resultado igual ou 

superior a 80% (oitenta por cento) nas 

duas últimas Avaliações de 

Desempenho;

VI – Apresentar Plano de Trabalho 

para a gestão da escola; explicitando 

os aspectos pedagógicos, 

administrativos e financeiros; 

destacando os objetivos e as metas 

para a melhoria da qualidade da 

educação, bem como as estratégias 

para preservação do patrimônio 

público e participação da comunidade 

no cotidiano escolar (na gestão dos 

recursos financeiros e no 

acompanhamento e avaliação das 

ações pedagógicas);

VII – Assinar a Declaração de 

Compromisso do candidato à função 

de Diretor e Vice - Diretor de Unidade 

Escolar da Rede Pública Municipal de 

indicado pela Secretaria Municipal de 

Educação, a que se refere esta Lei, 

deverá participar do Curso de Gestão 

Escolar, que será oferecido pela 

Secretaria Municipal de Educação a 

partir do mês de janeiro, subsequente 

ao Processo Consultivo, composto de 

Formação através de encontros 

presenciais e/ou  a distância.

DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

MUNICIPAL

Artigo 7º - A Consulta Pública para 

escolha de Diretor e Vice-Diretor das 

Unidades Escolares da Rede Municipal 

de Ensino de Paraíba do Sul, que 

ocorrerá no mês de novembro, será 

convocada pela Secretaria Municipal 

Ensino;

VIII – Comprometer-se a frequentar 

cursos e capacitações para 

qualificação do exercício da função 

para a qual vier a ser convocado, após 

a consulta pública.

§1º - É vedada a candidatura de 

membros na Unidade Escolar, que nos 

últimos 05 (cinco) anos tenham sofrido 

qualquer penalidade e que estejam 

sendo alvo de procedimento 

administrativo disciplinar, salvo-se 

nestes, até a data da candidatura 

tiverem concluído, com absolvição 

total do servidor;  

§2º - Não é permitido o registro de 

candidato, embora para cargos 

diferentes, em mais de uma chapa ou 

em mais de uma Unidade Escolar;

Artigo 5º - O cumprimento da carga 

horária de Diretor e Vice-Diretor fica 

assim estabelecido:

I - Diretor geral

a) No caso de escolas que atendam 

apenas a 01 (um) turno, o candidato 

que tiver duas 02 (duas) matrículas, 

somente exercerá a função de diretor 

em uma matrícula, devendo cumprir 

uma jornada de 30 (trinta) horas 

semanais; respeitando a licitude no 

caso de acumulação de cargos;

b) Em escolas com mais de 01 (um) 

turno, o candidato que tenha uma 

matrícula deverá cumprir no mínimo 

30 (trinta) horas semanais, o candidato 

que tiver duas matrículas deverá 

cumprir no mínimo, 40 (quarenta) 

horas semanais; 

 c) O candidato que esteja permutado 

cumprirá mínimo de 40 (quarenta) 

horas semanais. Caso a permuta 

termine ele deverá cumprir o mínimo 

de 30 (trinta) horas semanais.

II - Vice-Diretor 

a) O profissional que tiver 01 (uma) 

matrícula cumprirá, no mínimo, 25 

(vinte e cinco) horas semanais na 

Unidade escolar;

b) No caso, do candidato a vice - 

direção possuir 02 (duas) matrículas, 

somente exercerá a função em uma 

delas. 

Artigo 6º - O membro do magistério 

escolhido no processo consultivo ou 

§9º - A Comissão Organizadora 

Escolar tornará pública a lista de 

eleitores da comunidade escolar, no 

prazo não inferior a 15 (quinze) dias da 

data da consulta pública.

DO  RESULTADO

Artigo 15 – A consulta pública para 

Diretores e Vice-Diretores das 

unidades escolares somente terá 

validade se a participação mínima do 

segmento pais/alunos for de 30% 

(trinta por cento), e do segmento 

Magistério/Funcionários atingir 51% 

(cinquenta e um por cento), do 

respectivo universo de eleitores; 

Artigo 16 - Será declarada vencedora, 

após a apuração do processo de 

consulta, a chapa que obtiver maioria 

simples dos votos válidos.

§ 1º - No caso de chapa única, a mesma 

será considerada vencedora se obtiver 

maioria simples dos votos válidos 

(mais que a metade do número total 

de indivíduos que compõe o grupo).

§ 2º -  Não alcançado o percentual de 

votos mencionado no caput do artigo, 

o Diretor e o Vice - Diretor da unidade 

escolar serão escolhidos por indicação 

da Secretaria Municipal de Educação 

para um mandato de 1 (um) ano letivo. 

Decorrido esse prazo, nova consulta 

pública será realizada na unidade 

escolar, onde a chapa vencedora 

exercerá suas funções pelo prazo 

restante até a próxima consulta 

pública.

Artigo 17 – Excepcionalmente, não 

havendo chapa inscrita para o 

processo de consulta pública na 

unidade escolar, a Secretaria Municipal 

de Educação indicará representante(s) 

para mandato de 1 (um) ano letivo. 

Parágrafo único – Faltando 1 (um) mês 

para o término do mandato do 

candidato indicado pela Secretaria 

Municipal de Educação, um novo 

processo de consulta pública deve ser 

iniciado, onde a chapa vencedora 

exercerá suas funções pelo prazo 

restante até a próxima consulta 

pública.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 18 – O Secretário Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul poderá 

editar normas complementares, 

visando à regulamentação e fiel 

observância ao disposto na presente. 

Artigo 19 – Havendo vacância ou 

renúncia do mandato, a Secretaria 

Municipal de Educação, indicará  

representante(s) para mandato de 1 

(um) ano letivo. Decorrido esse prazo, 

nova consulta pública será realizada na 

Unidade Escolar, onde a chapa 

vencedora exercerá suas funções pelo 

prazo restante até a próxima consulta 

pública.

Artigo 20 - Aquele que não se 

consagrar vitorioso não poderá, sob 

nenhuma hipótese, ser indicado pela 

Secretaria Municipal de educação para 

exercer o mandato nos casos do § 2º 

do artigo 17 e no artigo 18 na referida 

Unidade escolar.

Artigo 21 – A hipótese de nova 

consulta pública só ocorrerá se não 

tiver sido cumprido 2/3 do mandato, 

ocasião em que será indicado novo 

representante (es) pela Secretaria 

Municipal de Educação até o final do 

período.

Artigo 22- A tentativa de fraude à 

consulta pública constituirá infração 

disciplinar  passível de punição com 

pena de demissão, nos termos da Lei 

específica.

Artigo 23 – As gratificações serão 

definidas e remuneradas conforme o 

Estatuto e Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério Público 

Municipal de Paraíba do Sul  Lei nº 

2.278/2002.

Artigo 24 – As atribuições de diretores 

e vice-diretores estão definidas no 

anexo V da Lei  nº 2.278/2002 e  

Regimento Escolar.

Artigo 25 – Esta Lei entrará em vigor 

na data de sua publicação e revoga as 

disposições em contrário.

PARAÍBA DO SUL, 29 DE OUTUBRO 

DE 2018

EMENTA: DISCIPLINA A DELEGAÇÃO 

DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

TRANSPORTE COLETIVO DE 

PASSAGEIROS MEDIANTE 

CONCESSÃO, CRIA O CONSELHO 

MUNICIPAL DE TRANSPORTES E 

CONTÉM OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL,no uso das 

atribuições que lhe confere a Lei 

Orgânica Municipal, faço saber que a 

Câmara Municipal aprova e eu 

sanciono a seguinte lei:

Capítulo I

DO TRANSPORTE COLETIVO DE 

PASSAGEIROS MEDIANTE 

DELEGAÇÃO POR CONCESSÃO 

Art. 1º - Fica o Poder Público 

autorizado a delegar a terceiros, por 

meio de concessão, a prestação e a 

exploração do serviço de transporte 

coletivo público de passageiros, no 

todo ou em parte, sempre em caráter 

temporário e por prazo determinado, 

nos termos desta lei.

§ 1º - O Poder Público, sempre que 

possível, dando primazia ao princípio 

da eficiência administrativa, deverá 

optar pela prestação indireta dos 

serviços de transporte coletivo em 

substituição à prestação direta estatal 

e à prestação por empresas estatais.

§ 2º - A delegação da prestação do 

serviço público por concessão poderá 

ser feita por 15 (quinze) 

anos)prorrogáveis por igual período, 

respeitado o contido nesta lei.

§ 3º - O disposto no "caput" deste 

artigo não impede o Poder Público de 

utilizar outras formas ou instrumentos 

jurídicos para transferir a terceiros a 

operação direta do serviço de 

transporte coletivo público de 

passageiros, ou parcelas desta, 

mediante prévio procedimento 

licitatório, aplicando-se as regras 

previstas nesta lei e as demais 

disposições legais federais e 

municipais pertinentes.

§ 4º - O Poder Público poderá valer-se 

da concessão patrocinada de que trata 

a Lei Federal nº 11079/2004 nas 

hipóteses em que o projeto de 

concessão não se mostre, do ponto de 

vista econômico-financeiro, 

auto-sustentável, obedecidos os 

termos da legislação específica.

§ 5º - O Poder Público poderá valer-se 

da concessão administrativa de que 

trata a Lei Federal nº 11.079/2004 

quando decidir por instituir a 

prestação do serviço público sem 

custo para o usuário, obedecidos os 

termos da legislação específica.

§ 6º - O Poder Público deverá dar 

preferência à concessão comum 

regida pela Lei nº 8987/95 

relativamente às modalidades da 

concessão patrocinada e da 

concessão administrativa, esgotando a 

busca por meios alternativos à 

contraprestação pecuniária do Poder 

Público como forma de assegurar a 

viabilidade econômico-financeira do 

projeto de concessão, valendo-se do 

disposto no artigo 11 da Lei nº 8987/95.

§ 7º - Em caráter emergencial e a título 

precário, o Poder Público poderá 

utilizar outros instrumentos jurídicos 

para transferir a operação do serviço, 

objeto do "caput" deste artigo, até que 

seja possível o restabelecimento da 

normalidade de sua execução.

§ 8º - As concessões de serviço de 

transporte coletivo público poderão 

ter seus prazos renovados ou 

prorrogados, por igual período, a 

critério do poder concedente, nos 

seguintes casos:

I - quando a concessionária houver 

prestado o serviço com qualidade 

satisfatória, aferível mediante os 

seguintes critérios:

a) a concessionária tiver operado as 

linhas objeto da concessão, durante 

seu prazo inicial, com índice de 

eficiência igual ou superior a 90% 

(noventa por cento);

b) a concessionária tiver renovado a 

frota operante conforme os critérios 

definidos emlei ou contrato, durante o 

prazo inicial da concessão.

II - quando, mediante apuração técnica 

do poder concedente não teve 

assegurado o equilíbrio 

econômico-financeiro de seu contrato, 

possuindo parcelas de bens e 

instalações a depreciar ou 

remunerações tarifárias não auferidas 

durante a concessão, ocasião em que a 

renovação ou prorrogação será 

efetuada por período que, ao mesmo 

tempo, garanta o restabelecimento da 

equação econômico financeira inicial e 

acarrete o menor ônus possível à 

tarifa, limitado ao prazo estabelecido 

no contrato original.

Art. 2º - Poderá o Poder Concedente 

prever no projeto da concessão e no 

Edital de licitação a integração da 

exploração de outros bens associados 

direta ou indiretamente ao transporte 

coletivo de passageiros, como 

instalações comerciais nas estações de 

passageiros, espaços publicitários no 

interior e exterior veículos, entre 

outros negócios, como fonte acessório 

ou alternativa de receita da concessão, 

no objetivo de assegurar a modicidade 

tarifária aos usuários e a socialização 

do serviço público.

Art. 3º - No exercício do 

gerenciamento do sistema de 

transporte coletivo, no objetivo de 

manter a melhor prestação do serviço 

público, o Poder Concedente poderá 

modificar o modal operacional de 

veículos, determinando à empresa 

concessionária os tipos de veículos a 

serem utilizados, inclusive, caso 

necessário, com maior ou menor 

capacidade de transporte do que os 

originalmente fixados pelo Edital de 

Licitação, restabelecendo-se 

conseqüentemente a equação 

econômico-financeira, conforme o 

modal utilizado.

Parágrafo Único - As modificações no 

objeto da concessão produzidas pela 

Administração serão determinadas 

pela autoridade administrativa com 

competência para a assinatura do 

contrato, devidamente precedida das 

seguintes etapas e documentos:

I - apresentação de proposta de 

modificação pela autoridade com 

competência para a assinatura do 

contrato;

II - oportunidade da manifestação do 

concessionário, instruída ou não com 

planilha de recomposição dos preços 

na hipótese de rompimento da 

equação econômico-financeira do 

contrato, em prazo máximo de cinco 

dias úteis, prorrogável por 

requerimento motivado do 

interessado;

III - apresentação de planilha de 

recomposição, com a indicação das 

fontes de custeio, ou homologação 

com ou sem ressalvas de planilha 

apresentada pelo concessionário com 

parecer do departamento técnico 

competente do Município, vistado pela 

procuradoria jurídica;

IV - determinação, por ato 

administrativo próprio, da modificação 

contratual na concessão, 

contemplando-se eventual 

recomposição da equação 

econômico-financeira, nos termos do 

inciso;

 III deste parágrafo.

Capítulo II

DA FORMAÇÃO DOS CONTRATOS DE 

CONCESSÃO E DE PERMISSÃO

Art. 4º - As concessões e permissões 

para a prestação dos serviços serão 

outorgadas mediante prévia licitação, 

nos termos desta Lei e demais 

legislação aplicável.

Art. 5º  - As licitações para concessão 

ou permissão de serviço de transporte 

público de passageiros deverão se 

processar pela modalidade 

concorrência pública e, 

preferencialmente, pelo tipo de 

licitação que seja a de menor tarifa.

Art. 6º - A estrutura tarifária aplicável à 

concessão deverá observar a estrutura 

oficial de custos operacionais de 

transporte urbano recomendada pelo 

Ministério dos Transportes.

Art. 7º  - O processo licitatório será 

informado pelos princípios da 

isonomia, da economicidade, do 

julgamento objetivo, da vinculação ao 

edital e do formalismo moderado, 

entre outros.

Art. 8º - Na elaboração do edital de 

licitação estão proscritas exigências 

de habilitação que se configurem 

excessivas relativamente ao mínimo 

necessário à adequada e segura 

execução do objeto contratado, assim 

como estão proscritoscritérios de 

julgamento que não mantenham 

relação estreita com a configuração 

técnica dos serviços a serem 

concedidos, sob os aspectos 

qualitativo e quantitativo.

Art. 9º - Pequenas falhas formais e 

erros materiais, quando não 

produzirem prejuízos ao processo 

licitatório e ao interesse público, 

poderão ser superados de molde a 

assegurar o efetivo alcance da 

proposta mais vantajosa à 

Administração.

SEÇÃO ÚNICA

DA TARIFA

Art. 9º - O cálculo da tarifa da 

concessão será efetuado com base em 

planilha de custos, elaborada pelo 

Município, anexada ao edital de 

licitação e ao contrato de concessão, 

que levará em conta o custo por 

quilômetro rodado da operação e o 

índice de passageiros pagantes 

transportados por quilômetro (IPK), 

atualizados.

§ 1º - A tarifa será fixada por decreto 

do Prefeito Municipal, em valor 

suficiente para manter o equilíbrio 

econômico e financeiro do Sistema de 

Transporte de modo global, 

respeitados os parâmetros tarifários 

definidos nesta lei e na planilha 

tarifária, que acompanhará o edital de 

licitação e o contrato de concessão.

§ 2º - Na elaboração do cálculo 

tarifário, as isenções e descontos 

previstos nesta Lei e definidos pelo 

Poder Concedente serão deduzidos do 

número de passageiros transportados, 

salvo quando houver o pagamento 

dessas modalidades de transporte por 

outras fontes de financiamento.

Art. 10 - São itens da planilha para 

efeito de cálculo tarifário:

I - Custo Operacional;

II - Custo de Capital;

III - Custo Básico de Administração;

IV - Margem Mínima de lucro líquido;

V - Custo Tributário.

Art. 11 - Considera-se Custo 

Operacional o conjunto de encargos e 

despesas decorrentes da operação do 

serviço de transporte pelo 

concessionário com combustíveis, 

lubrificantes, rodagem, peças e 

acessórios, contingências, serviços de 

terceiros relativos à manutenção, 

pessoal de manutenção, pessoal de 

tráfego, encargos sociais, uniformes, 

seguros (obrigatórios, contra 

terceiros, material, pessoal e moral), 

fundo de assistência Sindical, 

benefícios sociais, entre outros custos 

cuja assunção seja indispensável à 

operação do sistema.

Art. 12 - Consideram-se como custos 

de capital a remuneração e a 

depreciação de capital investido na 

frota, bem como a depreciação e 

remuneração de capital investido em 

máquinas, instalações e equipamentos 

e a remuneração de almoxarifado.

Art. 13 - Consideram-se como 

integrantes do custo básico de 

administração:

I - custo de pessoal de administração: 

os custos relativos ao pessoal da 

administração serão obtidos através 

de coeficiente em relação ao custo de 

pessoal de tráfego (operação), a ser 

definido pelo Poder Executivo na 

planilha tarifária do sistema, parte 

integrante do edital de licitação e do 

contrato de concessão.

II - custo de despesas gerais: 

consideram-se aqueles custos 

necessários à execução dos serviços 

não vinculados diretamente à 

operação do sistema de transporte, e 

serão obtidos através de coeficiente 

mensal que incidirá em relação ao 

preço de um veículo equivalente 

completo, para cada veículo da frota 

total, a ser incluído na planilha do 

sistema, parte integrante do edital de 

licitação e do contrato de concessão.

III - custo de remuneração da diretoria: 

considera-se como custo de 

remuneração da diretoria o valor 

necessário, dentro das metas de 

eficiência, para o pagamento de pro 

labore mensal aos diretores 

necessários ao exercício das funções 

de direção da concessionária, e serão 

obtidos através de coeficiente mensal 

que incidirá em relação ao salário base 

(sem encargos) do motorista, por 

veículo da frota total, a ser incluído 

pelo Poder Executivo na planilha do 

sistema, parte integrante do edital de 

licitação e do contrato de concessão.

Art. 14 - Considera-se Custo Tributário 

os tributos, taxas e contribuições que 

incidem ou vierem a incidir sobre a 

receita e a movimentação financeira 

do sistema (atualmente PIS - COFINS - 

ISS - CPMF) sendo esse custo 

necessariamente vinculado à 

legislação vigente, consideradas as 

variações porventura existentes.

Art. 15 - Os itens componentes dos 

parâmetros de custo da planilha 

somente poderão ser modificados de 
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comum acordo entre as partes, 

mantendo-se sempre o equilíbrio 

econômico financeiro do sistema e do 

contrato e sempre mediante consulta 

prévia ao Conselho Municipal de 

Transporte Coletivo.

Capítulo II

DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

TRANSPORTE COLETIVO

Art. 16 - Fica instituído o Conselho 

Municipal de Transporte Coletivo 

como órgão colegiado consultivo em 

deliberações que envolvam políticas 

públicas acerca do transporte coletivo 

urbano no Município de PARAÍBA DO 

SUL, compondo-se de membros do 

Poder Público, dos delegatários do 

serviço e representantes da Sociedade 

Civil, nos termos previstos nesta Lei.

Art. 17 - Os objetivos do Conselho 

Municipal de Transporte Coletivo do 

Município de PARAÍBA DO SUL são:

I - promover a participação da 

comunidade na formação de decisões 

relevantes acerca de políticas 

regulatórias de transporte coletivo 

urbano municipal;

II - elaborar proposições acerca de 

políticas regulatórias de transporte 

coletivo urbano municipal para análise 

pelo Poder Executivo;

III - participar, como órgão consultivo, 

da formação de decisões relevantes 

acerca de políticas regulatórias de 

transporte coletivo urbano municipal;

IV - aproximar as diversas classes de 

usuários do serviço público de 

transporte coletivo urbano do Poder 

Concedente e dos prestadores do 

serviço;

V - fornecer informações aos Poderes 

Públicos acerca da situação da 

prestação dos serviços de transporte 

coletivo urbano, ampliando o seu 

universo de elementos para fins de 

controle.

Parágrafo Único - O Conselho 

Municipal de Transporte Coletivo se 

manifestará, nos termos de suas 

competências, através de 

deliberações, cujos quoruns e 

procedimentos serão definidos em 

regimento interno, a ser elaborado e 

aprovado logo após a constituição do 

órgão, na forma do artigo a seguir.

Art. 18 - A composição específica do 

Conselho Municipal de Transporte 

Coletivo será definida por ato 

regulamentar do Poder Executivo, 

sendo que dois quartos de sua 

composição serão reservados a 

grupos de usuários; um quarto aos 

representantes do Poder Executivo e 

um quarto a representantes dos 

prestadores-delegatários.

Parágrafo Único - Os membros do 

Conselho não serão remunerados para 

essa função e nem obterão qualquer 

espécie de vantagens ou benefícios 

diretamente decorrentes de sua 

participação no referido órgão.

Capítulo III

DOS PRINCÍPIOS GERAIS

Art. 19 A região, cuja densidade 

demográfica viabilize a implantação 

do serviço de transporte coletivo, será 

considerada atendida sempre que sua 

população não esteja sujeita a 

deslocamento médio superior a 600 

metros para área urbana e 1.500 

metros para área rural, para acesso da 

residência ou do local de trabalho, 

para o ponto de transporte coletivo 

mais próximo.

§ 1º - Em áreas com características 

urbanas, que não estejam previstas 

como zona urbana na legislação 

vigente de perímetro urbano, o Poder 

Público poderá reduzir para até 600 

metros a distância média máxima 

admitida para o deslocamento dos 

usuários de suas residências ou locais 

de moradia ao ponto de transporte 

coletivo mais próximo.

§ 2º - Outros deslocamentos de 

distância inferior aos previstos neste 

artigo poderão ser tomados por 

referência na organização dos pontos 

de transporte coletivo.

Art. 20 O serviço público deve ser 

planejado de modo a alcançar ampla 

capilaridade e assegurar a socialização 

do atendimento, sendo que poderá o 

Poder Público utilizar de mecanismos 

de financiamento internos ou externos 

à concessão a financiar ou subsidiar a 

operação do serviço em regiões cuja 

densidade demográfica não viabilize 

economicamente o pagamento da 

tarifa técnica.

Parágrafo Único - Considera-se tarifa 

técnica, para os fins deste artigo, o 

valor idealmente considerado, por 

usuário, suficiente para viabilizar 

economicamente a prestação 

auto-sustentável do serviço público 

como um todo.

Art. 21 O Município, com base nas 

diretrizes de seu Plano Diretor, poderá 

firmar convênios ou contratar 

consórcios públicos com o Governo do 

Estado e/ou com os Municípios de sua 

região para, em cumprimento ao 

Estatuto das Cidades - Lei Federal nº 

10.257/2001, planejar e promover a 

integração regional de sistemas de 

transporte coletivo, desde que haja o 

cumprimento das normas do presente 

dereto e desde que integralmente 

respeitado o equilíbrio econômico 

financeiro dos contratos de concessão 

envolvidos.

§ 1º - A decisão de integrar o sistema 

de transporte municipal com sistemas 

de transporte de municípios vizinhos, a 

cargo do Poder Executivo Municipal, 

deverá, necessariamente, ser 

precedido de estudo técnico 

específico, acompanhado pelo 

Conselho Municipal de Transporte 

Coletivo, a ser instituído por lei.

§ 2º - No caso de a integração de 

sistemas ser efetuada mediante a 

contratação de Consórcio Público, 

além de observar, previamente, o 

disposto no parágrafo anterior, deverá 

ser precedida de aprovação de lei 

autorizativa específica e observar os 

demais requisitos da Lei Federal nº 

11.107/2005 e de seu Decreto 

Regulamentar.

§ 3º - Até que se realize a integração 

referida neste artigo fica mantido o 

ajuste firmado em forma de 

autorização pelos municípios de 

Paraíba do Sul e Vassouras para 

atender às linhas Paraíba do Sul para 

Andrade Costa e Paraíba do Sul para 

Vieira Cortez.

Art. 22 - O Poder Executivo Municipal, 

por razões de conveniência, 

oportunidade e eficiência, poderá se 

valer dos serviços da concessionária 

do transporte coletivo público para 

atender as linhas do transporte escolar 

municipal de responsabilidade da 

Prefeitura, integrando esse 

atendimento com o sistema de 

transporte coletivo público.

§ 1º - Para viabilizar o disposto nesse 

artigo, o Poder Executivo Municipal 

deverá celebrar termo aditivo ou 

contrato administrativo específico 

com a concessionária, em 

procedimento de inexigibilidade 

licitatória, por prazo renovável que 

não ultrapasse 60 meses, na forma do 

art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93.

§ 2º - O contrato administrativo a que 

se refere o parágrafo anterior deverá 

prever, como remuneração da 

concessionária, a ser arcada com 

recursos orçamentários municipais, 

valor nunca superior ao custo 

atualizado do quilômetro rodado do 

transporte coletivo público, apurado 

através da planilha tarifária da 

concessão desse serviço.

§ 3º - Acaso a integração do 

transporte coletivo público com o 

transporte escolar, através da 

assinatura do contrato a que se 

referem os parágrafos anteriores, 

interfira na equação econômico 

financeira da concessão daquele 

primeiro serviço, acarretando redução 

de encargos da concessionária, o 

Poder Público Municipal deverá 

promover a competente redução 

tarifária, em benefício dos usuários do 

sistema.

§ 4º - A integração do transporte 

coletivo público com o transporte 

escolar, a que se refere esse artigo, 

será possível através da criação de 

linhas especiais, exclusivas para os 

estudantes, ou integração da demanda 

usuária de transporte escolar nas 

linhas regulares do sistema, mediante 

a utilização de ônibus com modais 

específicos, tal como exigido pela 

legislação federal, estadual e municipal 

atinente ao transporte escolar.

§ 5º - O exercício da faculdade prevista 

no caput desse artigo, pelo Município, 

com a anuência da concessionária, não 

poderá jamais significar quebra de 

equilíbrio econômico-financeiro ou 

ensejar aumento de tarifa da 

concessão do transporte coletivo 

público.

§ 6º - A decisão de integrar o sistema 

de transporte coletivo público com o 

transporte escolar de 

responsabilidade da Prefeitura 

Municipal deverá, necessariamente, ser 

precedida de estudo técnico e de 

impacto econômico e financeiro 

específico, acompanhado pelo 

Conselho Municipal de Transporte 

Coletivo, instituído pela presente lei, 

devendo sempre privilegiar a melhor 

integração logística possível entre o 

sistema público de transporte coletivo 

e as necessidades do transporte 

escolar com vistas a redução global 

dos custos de ambas modalidades de 

serviço.

Art. 23–Esta lei entra em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL-RJ, 

22 DE OUTUBRO DE 2018.

PORTARIAS

P O R T A R I A N° 160/2018

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

N O M E A R:

Rafaela Murta A. Vieira,  portadora do 

CPF 139.717.037.98,  para exercer o  

cargo comissionado de Coordenador I, 

da Secretaria Municipal de Saúde,  com 

efeitos retroativos a 01 de Outubro de 

2018; 

Tais Moreira Pereira,  portadora do 

CPF 117.258.487.75,  para exercer o  

cargo comissionado de Coordenador 

III, da Secretaria Municipal de 

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 19 de Setembro 

de 2018; 

Thainá Gonçalves Santana,  portadora 

do CPF 127.886.327.38,  para exercer o  

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Saúde,  com efeitos 

retroativos a 14 de Setembro de 2018;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  10 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

P O R T A R I AN.º 162/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

E X O N E R A R    a pedido,  Edna 

Pereira Gorito, do cargo de Auxiliar de 

Enfermagem ( Processo Seletivo 

Simplificado ), lotada na Secretaria 

Municipal de Saúde, a partir de 

01/10/2018, de  acordo com o 

Processo 2018/10/8683.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  17 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

P O R T A R I AN.º 163/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R    (  12 ) doze meses de 

Licença Premio, a Marta Maria 

Rodrigues, Professor I, lotada na 

Secretaria Municipal de Educação, no 

período de 01/02/2019 a 01/02/2020, 

de acordo com o processo 

2018/9/8266.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  18 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

P O R T A R I AN.º 164/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R    (  15 ) quinze meses 

de Licença Premio, a Rosali Menezes 

de Jesus Torres, Fonoaudióloga, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Saúde, no período de 01/11/2018 a 

01/02/2020, de acordo com o 

processo 2018/8/7208.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  25 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

P O R T A R I AN.º 165/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R    (  18 ) dezoito meses 

de Licença Premio, a Viviane dos 

Santos Visconti, Psicóloga, lotada na 

Secretaria Municipal de Saúde, no 

período de 01/02/2019 a 01/08/2020, 

de acordo com o processo 

2018/10/8609.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  25 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

P O R T A R I AN.º 166/2018

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Albertino Marcelino de Melo,   portador  

do  CPF  455.908.937.04 do cargo

comissionado de Coordenador II, da 

Secretaria Municipal de Transportes, 

Obras e Projetos, com efeitos

retroativos a 10 de Outubro de 2018;

Elizabeth Rocha da Silva Ferreira,  

portadora do CPF  cargo 

622.731.757.87, o  do do cargo 

comissionado de Coordenador III, da 

Secretaria Municipal de Governo, com 

efeitos retroativos a 01 de bro de  

Outubro de 2018; 

Lucia Almeida de Oliveira Batitucci , 

portadora do  CPF 006.264.137.96, 

cargo cargo comissionado de Oficial 

de Programas Municipais B, da 

SecretaRia Municipal de Saúde,  com 

efeitos  a 19

de Outubro de 2018;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  30 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

P O R T A R I AN.º 167/2018

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

N O M E A R:

Carlos Jose Victor dos Santos,  

portador  do  CPF 110.986.997.50 para

exercer o cargo comissionado de 

Oficial de Programas Municipais B, da  

Secretaria  Municipal   de

Obras, com efeitos retroativos a 04 de 

Outubro de 2018; 

Elizabeth Rocha da Silva Ferreira,  

portadora  do   CPF 622.731.757.87

para exercer o cargo comissionado de 

Oficial de Programas Municipais B, da 

Secretaria Municipal 

de Governo, com efeitos retroativos a 

01 de Outubro de 2018; 

Elizabeth Vitor dos Santos,   portadora   

do CPF   084.653.417.70   para

exercer o do cargo  comissionado de  

Assistente  Operacional     da      

Educação,      com      efeitos

 retroativos 01 de Agosto de 2018; 

Emanuel Vitor  Soares da Silva,   

portador     do     CPF  144.473.937.94

para   exercer   o    cargo    

comissionado   de   Assistente 

Operacional da Educação, da 

Secretaria  

Municipal de Educação, com efeitos 

retroativos a 24 de Novembro de 2018; 

Herika de Almeida Pinto,  portadora    

do     CPF 102.061.967.84,    para

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria  

Municipal    de    Educação,   com  

efeitos retroativos a 02 de Outubro de 

2018; 

Jose Roberto Carvalho Farinelli,       

portador  do   CPF 119.160.496.99

para exercer o cargo comissionado de 

Coordenador II, da Secretaria      

Municipal  de  Transportes, 

Obras e Projetos, com efeitos 

retroativos a 10 de Outubro de 2018; 

Lucia Almeida de Oliveira Batitucci ,   

portadora   do      CPF    cargo   

006.264.137.96, do cargo 

comissionado de Coordenador I,    da   

Secretaria Municipal   de Saúde, 

com efeitos retroativos a 19 de 

Outubro de 2018; 

Marcio Alves Vasconcelos,  portador    

do    CPF 074.032.847.63,  para

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de Governo, com efeitos 

retroativos a 08 de Outubro de 2018;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  30 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

- NA PORTARIA 151/2018, ONDE SE LÊ 

ELISABETE MARIA DO N SOUZA, 

ASSESSOR II O CORRETO É 

ASSESSOR III

- NA PORTARIA 151/2018, ONDE SE LÊ 

MARIA ADELAIDE P CORDEIRO, 

ASSESSOR II, O CORRETO É 

COORDENADOR I

- NA PORTARIA 1512018, ONDE SE LÊ 

ZILDA APARECIDA NASCIMENTO DA 

SILVA, ASSISTENTE OPERACIONAL 

DA EDUCAÇÃO, O CORRETO É 

OFICIAL DE PROGRAMAS 

MUNICIPAIS b, DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

oPregão Presencial nº 080/2018 – 

Processo Licitatório nº 086/2018, cujo 

objetivo é a Seleção de empresas 

especializadas para Composição do 

Quadro geral de Registro de Preços 

para eventuais fornecimentos de 

CESTAS BÁSICAS, atendendo à 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Direitos Humanos. O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

se dará no dia21/11/2018 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. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 01 de novembro de 2018 – 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 081/2018 – 

Processo Licitatório nº 087/2018, cujo 

objetivo é a Seleção de empresas 

especializadas para Composição do 

Quadro geral de Registro de Preços 

para eventuais fornecimentos de 

UNIFORMES, atendendo à Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos. O Credenciamento 

e o recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” se dará no 

dia21/11/2018 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: 

(24)2263-4469. Paraíba do Sul, 01 de 

novembro de 2018 – Alessandro 

Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 082/2018 – 

Processo Licitatório nº 088/2018, cujo 

objetivo é a Seleção de empresas 

especializadas para Composição do 

Quadro geral de Registro de Preços 

para eventuais fornecimentos de  

MATERIAIS ELÉTRICOS e 

HIDRÁULICOS para manutenção, 

atendendo às Secretarias Municipais 

de Assistência Social e Direitos 

Humanos e de Educação. O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

se dará no dia22/11/2018 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. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 01 de novembro de 2018 – 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 083/2018 – 

Processo Licitatório nº 089/2018, cujo 

objetivo é a Seleção de empresas 

especializadas para Composição do 

Quadro geral de Registro de Preços 

para eventuais PRESTAÇÕES DE 

SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA 

SÉPTICA nas Unidades Escolares, 

atendendo à Secretaria Municipal de 

Educação. O Credenciamento e o 

recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” se dará no 

dia22/11/2018 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: 

(24)2263-4469. Paraíba do Sul, 01 de 

novembro de 2018 – Alessandro 

Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

oPregão Presencial nº 084/2018 – 

Processo Licitatório nº 090/2018, cujo 

objetivo é a contratação de Instituição 

Financeira autorizada pelo Banco 

Central, para a prestação de serviços 

de pagamento, com exclusividade, de 

subsídios, vencimentos, proventos, 

demais parcelas estipendiais e 

indenizatórias aos servidores e 

membros do quadro de funcionários 

do Município, doravante denominados 

BENEFICIÁRIOS, mediante crédito a 

ser efetuado em contas correntes ou 

contas salários, sem qualquer custo ou 

ônus para estes órgãos ou aos seus 

membros e servidores.. O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

se dará no dia14/11/2018 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. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 01 de novembro de 2018 – 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

ERRATA - A PREFEITURA MUNICIPAL 

DE PARAÍBA DO SUL, ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO, torna público que, 

no Item 4.1 – POLÍTICA TARIFÁREA, 

do ANEXO II, PROJETO BÁSICO, 

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, do 

Edital de Licitação nº 085/2018 - 

Concorrência Pública nº 001/2018, 

onde se Lê Idoso com idade igual ou 

superior a 60 anos e inferior a 65 anos 

– Leia-se: Idoso com idade igual ou 

superior a 65 anos. Publicação por 

incorreção. Paraíba do Sul/RJ, 31 de 

outubro de 2018. Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE SEGUNDO TERMO 

ADITIVO

Processo: 2018/9/7761

O b j e t o : R e e q u i l í b r i o 

Econômico-Financeiro (Diesel S10)

Contratante: Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul 

Contratada: Posto de Gasolina 

Gauchão de Três Rios Ltda

Período:Vigência da Ata de Registro 

de Preços (inalterada)

Valor Antes da Correção: R$ 3,68 (três 

reais e sessenta e oito centavos), por 

Litro

Valor Após Correção: R$ 3,90 (três 

reais e noventa centavos), por Litro

Recurso: Tesouro Municipal

Data Aditivo: 06/09/2018

Amparo Legal:Art. 65, Inciso II, Letra 

“d”, da Lei nº 8.666 de 21.06.93.



de Educação por meio de edital 

publicado na imprensa oficial e terão 

ampla divulgação.

Artigo 8º - A Consulta Pública para 

escolha de Diretor e Vice-Diretor das 

Unidades Escolares terá 

regulamentação única para toda Rede 

Municipal de Ensino e será coordenada 

pela Comissão Organizadora 

Municipal, designada pela Secretaria 

Municipal de Educação, através de 

portaria e assim constituída:

I – 02 (dois) representantes da 

Secretaria Municipal de Educação;

II – 01 (um) representante dos 

servidores da carreira do Magistério 

Público do Município de Paraíba do 

Sul;

III – 01 (um) representante do SEPE – 

Paraíba do Sul;

IV – 01 (um) representante do 

Conselho Municipal de Educação.

§ 1º - No processo consultivo, deverá 

ser eleito, 01 (um) suplente para cada 

membro da Comissão Organizadora 

Municipal;

§ 2º - O presidente da comissão deverá 

ser escolhido entre seus pares;

§ 3º - Não poderão integrar a 

Comissão Organizadora Municipal:

a) Os servidores que, candidatos, 

venham a compor chapa inscrita, no 

processo;

b) Os servidores que estejam 

respondendo a qualquer tipo de 

procedimento administrativo 

disciplinar, dentro e fora do Sistema 

Municipal, e/ou que tenham sido 

punidos disciplinarmente por órgãos 

competentes, no ano anterior à data 

da publicação do edital de consulta 

pública.

Artigo 9º - Compete a Comissão 

Organizadora Municipal: 

I – Orientar, acompanhar e fiscalizar o 

processo de consulta para escolha de 

Diretores e Vice-diretores nas escolas 

da Rede Municipal de Ensino; 

II - Receber e analisar as Fichas de 

Inscrições e os respectivos Planos de 

Trabalho, dos candidatos às chapas, 

com base nos critérios estabelecidos 

nesta Lei, para análise e deferimento 

ou indeferimento de sua inscrição; 

III - Dar ciência aos candidatos, por 

escrito, após a entrega de todos os 

Documentos solicitados. Tendo a 

Comissão até 02 dias úteis para 

informar ao(s) candidato(s) o 

deferimento ou indeferimento de sua 

inscrição conforme previsto na 

Declaração de compromisso e entrega 

do Plano de Gestão. Em caso de 

indeferimento, o candidato terá até 02 

dias úteis para apresentar recurso e 

documentos que achar necessário 

para alterar o resultado. A Comissão 

Organizadora Municipal terá até 02 

(dois) dias para responder ao 

candidato se defere ou indefere a sua 

inscrição. 

IV – Analisar se os membros das 

chapas atendem as exigências legais e 

se:  

a) Respondem a processo 

administrativo disciplinar;

b) Possuem vínculo familiar ou 

parentesco de até 2º grau (segundo) 

com os componentes da Comissão de 

consulta pública;

V – Informar a Secretaria Municipal de 

Educação, através de ofício, as chapas 

inscritas ou ausência de inscrições;

VI – Expedir edital de convocação;

VII - Orientar, 7 (sete) dias úteis após a 

publicação desta Lei, o presidente e 1 

(um) representante da unidade escolar 

que compõem a Comissão 

Organizadora Local (Conselho 

Escolar);

VIII - Receber e analisar, no prazo 

estabelecido em cronograma, os 

pedidos de reconsideração previstos 

no Art. 4° desta Lei; 

IX – Providenciar todo material 

necessário ao processo de consulta 

pública, a ser enviado a comissão 

organizadora escolar 

X – Fazer cumprir o cronograma.

DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

ESCOLAR

Artigo 10 - A Comissão Organizadora 

Escolar deverá ser constituída Pelo 

Conselho Escolar de cada Unidade de 

Ensino.

Artigo 11 - Compete ao Conselho 

Escolar para fins desta Lei: 

I - Convocar a Comunidade Escolar no 

prazo de 05 (cinco) dias para 

apresentação das chapas e divulgação 

do dia da consulta pública, de acordo 

com o edital a ser publicado;

II – Receber todo material necessário 

ao processo de consulta pública, bem 

como providenciar o local de votação 

com segurança e privacidade;

III – Organizar listagem dos eleitores 

por mesa de votação, separados por 

segmentos, assegurando o direito a 

voto aos analfabetos e pessoas com 

necessidades especiais;

IV- Providenciar cédula eleitoral, 

identificando-a com carimbo e com o 

nome da Unidade Escolar;

V – Comunicar aos pais ou 

responsáveis pelos alunos, com 

antecedência de 07 (sete) dias, a data 

da realização da consulta pública;

VI – Constituir e orientar as mesas 

receptoras e escrutinadoras 

compostas de 01 (um) Presidente, 01 

(um) Secretário e respectivos 

suplentes, escolhidos entre os 

integrantes da Comunidade Escolar;

VII – Permitir o acesso dos candidatos 

às turmas e às reuniões de pais, para 

divulgação do seu Plano de Ação, 

desde que não interfira no 

funcionamento da escola;

VIII – Orientação do preenchimento da 

Ata de votação e de escrutinação;

IX- Receber e julgar impugnações, 

garantindo o recurso hierárquico;

X- Enviar para a Comissão 

Organizadora Municipal nos prazos 

constantes:

a) Cópia da Ata da Assembleia Geral e 

da Consulta Pública;

b) Relatórios/mapa da apuração com 

proclamação dos resultados;

c) As justificativas da Unidade Escolar 

onde não se realizou o processo 

consultivo.

Artigo 12 - Os Diretores da Unidade 

colocarão à disposição da Comissão 

Organizadora Escolar a relação dos 

integrantes da Comunidade Escolar, 

bem como equipamentos e 

funcionários facilitando a 

implementação do processo 

consultivo.

DA COMUNIDADE ESCOLAR

Artigo 13 - A Comunidade Escolar 

compreende:

I – Os alunos de ensino regular 

matriculados na Unidade de Ensino;

II – O pai/responsável direto pelo 

aluno matriculado;

III – Os funcionários e os membros do 

Magistério Público Municipal que são 

efetivos ou contratados na Rede 

Municipal de Paraíba do Sul e estão em 

pleno exercício da atividade na 

unidade escolar.

IV - Os servidores efetivos, 

permutados e contratados em pleno 

exercício da atividade na unidade 

escolar.

DA VOTAÇÃO DA COMUNIDADE 

ESCOLAR

Artigo 14 - A escolha do Diretor e 

Vice-diretor será feita por voto direto, 

facultativo e secreto da Comunidade 

Escolar, proibido o voto por 

representação ou correspondência.

§1º - Tem direito ao voto na Unidade 

Escolar:

I – Os profissionais efetivos;

II – Os alunos que possuam, no mínimo, 

14 (catorze) anos completos até a data 

da consulta pública;

III – O responsável pelo aluno que não 

tenha direito ao voto.

§1º - Apenas um responsável terá 

direito ao voto.

§2º - No caso de irmãos na mesma 

Unidade Escolar, o responsável só 

poderá votar uma única vez.

§3º - Caso o funcionário de apoio 

administrativo ou professor tenha 

filhos (as), matriculados na Unidade 

Escolar, só poderá votar uma única 

vez.

§4º - O Orientador Pedagógico e 

Supervisor Educacional poderão votar 

nas Unidades Escolares em que 

estejam atuando.

§5º - Poderão votar os membros da 

Unidade Escolar que estejam de férias 

e licenças: prêmio, maternidade e 

médica, não superior a 180 dias

§6º - Não poderão votar nem serem 

votados, professores e funcionários 

que estejam respondendo processo 

administrativo disciplinar.

§7º - Os servidores permutados e os 

servidores que não pertencem ao 

quadro efetivo da Secretaria Municipal 

de Educação não terão direito a voto.

§8º - A secretaria escolar elaborará 

lista constando todos os eleitores da 

comunidade escolar e encaminhará, 

quando solicitado, ao Conselho 

Escolar.

EMENTA: INSTITUI O PROCESSO DE 

CONSULTA PÚBLICA PARA 

INDICAÇÃO DIRETORES E 

VICE-DIRETORES  DAS UNIDADES 

ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL   

DE PARAÍBA DO SUL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul no uso de suas atribuições legais ; 

tendo como arcabouço a Constituição 

Federal de 1988, artigo 206, VI e a Lei 

Orgânica do Município de Paraíba do 

Sul, artigo 179, III e 183; juntamente 

com os referenciais jurídicos abaixo 

relacionados:  

- Lei nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes e 

Bases; 

- Lei 13.005/2014 (Plano Nacional de 

Educação); 

- Plano Municipal de Educação (Meta 

19),  Leis 3.187/2015 e  3.380/2017.

-  Estatuto e Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério Público 

Municipal de Paraíba do Sul  Lei nº 

2.278/2002.

Faz saber que a Câmara Municipal de 

Paraíba do Sul aprova e ele sanciona a 

seguinte lei: 

DA CONSULTA PÚBLICA

Artigo 1º - Fica instituído o Processo 

de Consulta Pública para escolha de 

Diretores e Vice-diretores das 

Unidades Escolares da Rede Municipal 

de Paraíba do Sul, na forma desta Lei.

Artigo 2º - O processo consultivo 

ocorrerá de 03 (três) em 03 (três) 

anos, com direito a uma recondução, 

sempre até a primeira quinzena de 

novembro, para posse no dia 02 (dois) 

de janeiro do ano seguinte.

Parágrafo Único – A Secretaria 

Municipal de Educação fará a 

publicação, nos meios de 

comunicação local, do Edital de 

Convocação para Consulta Pública 

para escolha de Diretores e 

Vice-diretores das Unidades 

Escolares. 

Artigo 3º - A função de Diretores e 

Vice-diretores das Unidades da Rede 

Municipal de Ensino, será preenchida 

mediante consulta pública direta e 

secreta para um triênio.

DA CANDIDATURA

Artigo 4º - Para ser candidato a 

Diretor e Vice-diretor serão exigidos 

os seguintes requisitos, com 

comprovação no ato da inscrição:

I - Possuir nível superior em 

Pedagogia; ou nível superior na área 

de Educação com Especialização em 

Gestão Escolar;

II – Ser concursado, efetivo, membro 

do  Magistério Público Municipal, e que 

não esteja cumprindo estágio 

probatório;

III – Ter experiência mínima de 03 

(três) anos de  no quadro do 

magistério na Rede Municipal de 

Ensino de Paraíba do Sul; com pelo 

menos 03 (três) anos de regência de 

turma e estar em efetivo exercício da 

função da carreira de magistério, não 

estando em gozo de licença no 

período das consulta pública;

IV - Estar em pleno exercício de suas 

atividades ou delas não estar afastado 

por mais de 01 (um) ano, salvo em 

caso de licença médica; tendo, neste 

caso, retornado ao exercício da 

atividade em um prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias de antecedência da data 

da consulta pública;  

V – Ter obtido resultado igual ou 

superior a 80% (oitenta por cento) nas 

duas últimas Avaliações de 

Desempenho;

VI – Apresentar Plano de Trabalho 

para a gestão da escola; explicitando 

os aspectos pedagógicos, 

administrativos e financeiros; 

destacando os objetivos e as metas 

para a melhoria da qualidade da 

educação, bem como as estratégias 

para preservação do patrimônio 

público e participação da comunidade 

no cotidiano escolar (na gestão dos 

recursos financeiros e no 

acompanhamento e avaliação das 

ações pedagógicas);

VII – Assinar a Declaração de 

Compromisso do candidato à função 

de Diretor e Vice - Diretor de Unidade 

Escolar da Rede Pública Municipal de 

indicado pela Secretaria Municipal de 

Educação, a que se refere esta Lei, 

deverá participar do Curso de Gestão 

Escolar, que será oferecido pela 

Secretaria Municipal de Educação a 

partir do mês de janeiro, subsequente 

ao Processo Consultivo, composto de 

Formação através de encontros 

presenciais e/ou  a distância.

DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

MUNICIPAL

Artigo 7º - A Consulta Pública para 

escolha de Diretor e Vice-Diretor das 

Unidades Escolares da Rede Municipal 

de Ensino de Paraíba do Sul, que 

ocorrerá no mês de novembro, será 

convocada pela Secretaria Municipal 

Ensino;

VIII – Comprometer-se a frequentar 

cursos e capacitações para 

qualificação do exercício da função 

para a qual vier a ser convocado, após 

a consulta pública.

§1º - É vedada a candidatura de 

membros na Unidade Escolar, que nos 

últimos 05 (cinco) anos tenham sofrido 

qualquer penalidade e que estejam 

sendo alvo de procedimento 

administrativo disciplinar, salvo-se 

nestes, até a data da candidatura 

tiverem concluído, com absolvição 

total do servidor;  

§2º - Não é permitido o registro de 

candidato, embora para cargos 

diferentes, em mais de uma chapa ou 

em mais de uma Unidade Escolar;

Artigo 5º - O cumprimento da carga 

horária de Diretor e Vice-Diretor fica 

assim estabelecido:

I - Diretor geral

a) No caso de escolas que atendam 

apenas a 01 (um) turno, o candidato 

que tiver duas 02 (duas) matrículas, 

somente exercerá a função de diretor 

em uma matrícula, devendo cumprir 

uma jornada de 30 (trinta) horas 

semanais; respeitando a licitude no 

caso de acumulação de cargos;

b) Em escolas com mais de 01 (um) 

turno, o candidato que tenha uma 

matrícula deverá cumprir no mínimo 

30 (trinta) horas semanais, o candidato 

que tiver duas matrículas deverá 

cumprir no mínimo, 40 (quarenta) 

horas semanais; 

 c) O candidato que esteja permutado 

cumprirá mínimo de 40 (quarenta) 

horas semanais. Caso a permuta 

termine ele deverá cumprir o mínimo 

de 30 (trinta) horas semanais.

II - Vice-Diretor 

a) O profissional que tiver 01 (uma) 

matrícula cumprirá, no mínimo, 25 

(vinte e cinco) horas semanais na 

Unidade escolar;

b) No caso, do candidato a vice - 

direção possuir 02 (duas) matrículas, 

somente exercerá a função em uma 

delas. 

Artigo 6º - O membro do magistério 

escolhido no processo consultivo ou 

§9º - A Comissão Organizadora 

Escolar tornará pública a lista de 

eleitores da comunidade escolar, no 

prazo não inferior a 15 (quinze) dias da 

data da consulta pública.

DO  RESULTADO

Artigo 15 – A consulta pública para 

Diretores e Vice-Diretores das 

unidades escolares somente terá 

validade se a participação mínima do 

segmento pais/alunos for de 30% 

(trinta por cento), e do segmento 

Magistério/Funcionários atingir 51% 

(cinquenta e um por cento), do 

respectivo universo de eleitores; 

Artigo 16 - Será declarada vencedora, 

após a apuração do processo de 

consulta, a chapa que obtiver maioria 

simples dos votos válidos.

§ 1º - No caso de chapa única, a mesma 

será considerada vencedora se obtiver 

maioria simples dos votos válidos 

(mais que a metade do número total 

de indivíduos que compõe o grupo).

§ 2º -  Não alcançado o percentual de 

votos mencionado no caput do artigo, 

o Diretor e o Vice - Diretor da unidade 

escolar serão escolhidos por indicação 

da Secretaria Municipal de Educação 

para um mandato de 1 (um) ano letivo. 

Decorrido esse prazo, nova consulta 

pública será realizada na unidade 

escolar, onde a chapa vencedora 

exercerá suas funções pelo prazo 

restante até a próxima consulta 

pública.

Artigo 17 – Excepcionalmente, não 

havendo chapa inscrita para o 

processo de consulta pública na 

unidade escolar, a Secretaria Municipal 

de Educação indicará representante(s) 

para mandato de 1 (um) ano letivo. 

Parágrafo único – Faltando 1 (um) mês 

para o término do mandato do 

candidato indicado pela Secretaria 

Municipal de Educação, um novo 

processo de consulta pública deve ser 

iniciado, onde a chapa vencedora 

exercerá suas funções pelo prazo 

restante até a próxima consulta 

pública.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 18 – O Secretário Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul poderá 

editar normas complementares, 

visando à regulamentação e fiel 

observância ao disposto na presente. 

Artigo 19 – Havendo vacância ou 

renúncia do mandato, a Secretaria 

Municipal de Educação, indicará  

representante(s) para mandato de 1 

(um) ano letivo. Decorrido esse prazo, 

nova consulta pública será realizada na 

Unidade Escolar, onde a chapa 

vencedora exercerá suas funções pelo 

prazo restante até a próxima consulta 

pública.

Artigo 20 - Aquele que não se 

consagrar vitorioso não poderá, sob 

nenhuma hipótese, ser indicado pela 

Secretaria Municipal de educação para 

exercer o mandato nos casos do § 2º 

do artigo 17 e no artigo 18 na referida 

Unidade escolar.

Artigo 21 – A hipótese de nova 

consulta pública só ocorrerá se não 

tiver sido cumprido 2/3 do mandato, 

ocasião em que será indicado novo 

representante (es) pela Secretaria 

Municipal de Educação até o final do 

período.

Artigo 22- A tentativa de fraude à 

consulta pública constituirá infração 

disciplinar  passível de punição com 

pena de demissão, nos termos da Lei 

específica.

Artigo 23 – As gratificações serão 

definidas e remuneradas conforme o 

Estatuto e Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério Público 

Municipal de Paraíba do Sul  Lei nº 

2.278/2002.

Artigo 24 – As atribuições de diretores 

e vice-diretores estão definidas no 

anexo V da Lei  nº 2.278/2002 e  

Regimento Escolar.

Artigo 25 – Esta Lei entrará em vigor 

na data de sua publicação e revoga as 

disposições em contrário.

PARAÍBA DO SUL, 29 DE OUTUBRO 

DE 2018

EMENTA: DISCIPLINA A DELEGAÇÃO 

DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

TRANSPORTE COLETIVO DE 

PASSAGEIROS MEDIANTE 

CONCESSÃO, CRIA O CONSELHO 

MUNICIPAL DE TRANSPORTES E 

CONTÉM OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL,no uso das 

atribuições que lhe confere a Lei 

Orgânica Municipal, faço saber que a 

Câmara Municipal aprova e eu 

sanciono a seguinte lei:

Capítulo I

DO TRANSPORTE COLETIVO DE 

PASSAGEIROS MEDIANTE 

DELEGAÇÃO POR CONCESSÃO 

Art. 1º - Fica o Poder Público 

autorizado a delegar a terceiros, por 

meio de concessão, a prestação e a 

exploração do serviço de transporte 

coletivo público de passageiros, no 

todo ou em parte, sempre em caráter 

temporário e por prazo determinado, 

nos termos desta lei.

§ 1º - O Poder Público, sempre que 

possível, dando primazia ao princípio 

da eficiência administrativa, deverá 

optar pela prestação indireta dos 

serviços de transporte coletivo em 

substituição à prestação direta estatal 

e à prestação por empresas estatais.

§ 2º - A delegação da prestação do 

serviço público por concessão poderá 

ser feita por 15 (quinze) 

anos)prorrogáveis por igual período, 

respeitado o contido nesta lei.

§ 3º - O disposto no "caput" deste 

artigo não impede o Poder Público de 

utilizar outras formas ou instrumentos 

jurídicos para transferir a terceiros a 

operação direta do serviço de 

transporte coletivo público de 

passageiros, ou parcelas desta, 

mediante prévio procedimento 

licitatório, aplicando-se as regras 

previstas nesta lei e as demais 

disposições legais federais e 

municipais pertinentes.

§ 4º - O Poder Público poderá valer-se 

da concessão patrocinada de que trata 

a Lei Federal nº 11079/2004 nas 

hipóteses em que o projeto de 

concessão não se mostre, do ponto de 

vista econômico-financeiro, 

auto-sustentável, obedecidos os 

termos da legislação específica.

§ 5º - O Poder Público poderá valer-se 

da concessão administrativa de que 

trata a Lei Federal nº 11.079/2004 

quando decidir por instituir a 

prestação do serviço público sem 

custo para o usuário, obedecidos os 

termos da legislação específica.

§ 6º - O Poder Público deverá dar 

preferência à concessão comum 

regida pela Lei nº 8987/95 

relativamente às modalidades da 

concessão patrocinada e da 

concessão administrativa, esgotando a 

busca por meios alternativos à 

contraprestação pecuniária do Poder 

Público como forma de assegurar a 

viabilidade econômico-financeira do 

projeto de concessão, valendo-se do 

disposto no artigo 11 da Lei nº 8987/95.

§ 7º - Em caráter emergencial e a título 

precário, o Poder Público poderá 

utilizar outros instrumentos jurídicos 

para transferir a operação do serviço, 

objeto do "caput" deste artigo, até que 

seja possível o restabelecimento da 

normalidade de sua execução.

§ 8º - As concessões de serviço de 

transporte coletivo público poderão 

ter seus prazos renovados ou 

prorrogados, por igual período, a 

critério do poder concedente, nos 

seguintes casos:

I - quando a concessionária houver 

prestado o serviço com qualidade 

satisfatória, aferível mediante os 

seguintes critérios:

a) a concessionária tiver operado as 

linhas objeto da concessão, durante 

seu prazo inicial, com índice de 

eficiência igual ou superior a 90% 

(noventa por cento);

b) a concessionária tiver renovado a 

frota operante conforme os critérios 

definidos emlei ou contrato, durante o 

prazo inicial da concessão.

II - quando, mediante apuração técnica 

do poder concedente não teve 

assegurado o equilíbrio 

econômico-financeiro de seu contrato, 

possuindo parcelas de bens e 

instalações a depreciar ou 

remunerações tarifárias não auferidas 

durante a concessão, ocasião em que a 

renovação ou prorrogação será 

efetuada por período que, ao mesmo 

tempo, garanta o restabelecimento da 

equação econômico financeira inicial e 

acarrete o menor ônus possível à 

tarifa, limitado ao prazo estabelecido 

no contrato original.

Art. 2º - Poderá o Poder Concedente 

prever no projeto da concessão e no 

Edital de licitação a integração da 

exploração de outros bens associados 

direta ou indiretamente ao transporte 

coletivo de passageiros, como 

instalações comerciais nas estações de 

passageiros, espaços publicitários no 

interior e exterior veículos, entre 

outros negócios, como fonte acessório 

ou alternativa de receita da concessão, 

no objetivo de assegurar a modicidade 

tarifária aos usuários e a socialização 

do serviço público.

Art. 3º - No exercício do 

gerenciamento do sistema de 

transporte coletivo, no objetivo de 

manter a melhor prestação do serviço 

público, o Poder Concedente poderá 

modificar o modal operacional de 

veículos, determinando à empresa 

concessionária os tipos de veículos a 

serem utilizados, inclusive, caso 

necessário, com maior ou menor 

capacidade de transporte do que os 

originalmente fixados pelo Edital de 

Licitação, restabelecendo-se 

conseqüentemente a equação 

econômico-financeira, conforme o 

modal utilizado.

Parágrafo Único - As modificações no 

objeto da concessão produzidas pela 

Administração serão determinadas 

pela autoridade administrativa com 

competência para a assinatura do 

contrato, devidamente precedida das 

seguintes etapas e documentos:

I - apresentação de proposta de 

modificação pela autoridade com 

competência para a assinatura do 

contrato;

II - oportunidade da manifestação do 

concessionário, instruída ou não com 

planilha de recomposição dos preços 

na hipótese de rompimento da 

equação econômico-financeira do 

contrato, em prazo máximo de cinco 

dias úteis, prorrogável por 

requerimento motivado do 

interessado;

III - apresentação de planilha de 

recomposição, com a indicação das 

fontes de custeio, ou homologação 

com ou sem ressalvas de planilha 

apresentada pelo concessionário com 

parecer do departamento técnico 

competente do Município, vistado pela 

procuradoria jurídica;

IV - determinação, por ato 

administrativo próprio, da modificação 

contratual na concessão, 

contemplando-se eventual 

recomposição da equação 

econômico-financeira, nos termos do 

inciso;

 III deste parágrafo.

Capítulo II

DA FORMAÇÃO DOS CONTRATOS DE 

CONCESSÃO E DE PERMISSÃO

Art. 4º - As concessões e permissões 

para a prestação dos serviços serão 

outorgadas mediante prévia licitação, 

nos termos desta Lei e demais 

legislação aplicável.

Art. 5º  - As licitações para concessão 

ou permissão de serviço de transporte 

público de passageiros deverão se 

processar pela modalidade 

concorrência pública e, 

preferencialmente, pelo tipo de 

licitação que seja a de menor tarifa.

Art. 6º - A estrutura tarifária aplicável à 

concessão deverá observar a estrutura 

oficial de custos operacionais de 

transporte urbano recomendada pelo 

Ministério dos Transportes.

Art. 7º  - O processo licitatório será 

informado pelos princípios da 

isonomia, da economicidade, do 

julgamento objetivo, da vinculação ao 

edital e do formalismo moderado, 

entre outros.

Art. 8º - Na elaboração do edital de 

licitação estão proscritas exigências 

de habilitação que se configurem 

excessivas relativamente ao mínimo 

necessário à adequada e segura 

execução do objeto contratado, assim 

como estão proscritoscritérios de 

julgamento que não mantenham 

relação estreita com a configuração 

técnica dos serviços a serem 

concedidos, sob os aspectos 

qualitativo e quantitativo.

Art. 9º - Pequenas falhas formais e 

erros materiais, quando não 

produzirem prejuízos ao processo 

licitatório e ao interesse público, 

poderão ser superados de molde a 

assegurar o efetivo alcance da 

proposta mais vantajosa à 

Administração.

SEÇÃO ÚNICA

DA TARIFA

Art. 9º - O cálculo da tarifa da 

concessão será efetuado com base em 

planilha de custos, elaborada pelo 

Município, anexada ao edital de 

licitação e ao contrato de concessão, 

que levará em conta o custo por 

quilômetro rodado da operação e o 

índice de passageiros pagantes 

transportados por quilômetro (IPK), 

atualizados.

§ 1º - A tarifa será fixada por decreto 

do Prefeito Municipal, em valor 

suficiente para manter o equilíbrio 

econômico e financeiro do Sistema de 

Transporte de modo global, 

respeitados os parâmetros tarifários 

definidos nesta lei e na planilha 

tarifária, que acompanhará o edital de 

licitação e o contrato de concessão.

§ 2º - Na elaboração do cálculo 

tarifário, as isenções e descontos 

previstos nesta Lei e definidos pelo 

Poder Concedente serão deduzidos do 

número de passageiros transportados, 

salvo quando houver o pagamento 

dessas modalidades de transporte por 

outras fontes de financiamento.

Art. 10 - São itens da planilha para 

efeito de cálculo tarifário:

I - Custo Operacional;

II - Custo de Capital;

III - Custo Básico de Administração;

IV - Margem Mínima de lucro líquido;

V - Custo Tributário.

Art. 11 - Considera-se Custo 

Operacional o conjunto de encargos e 

despesas decorrentes da operação do 

serviço de transporte pelo 

concessionário com combustíveis, 

lubrificantes, rodagem, peças e 

acessórios, contingências, serviços de 

terceiros relativos à manutenção, 

pessoal de manutenção, pessoal de 

tráfego, encargos sociais, uniformes, 

seguros (obrigatórios, contra 

terceiros, material, pessoal e moral), 

fundo de assistência Sindical, 

benefícios sociais, entre outros custos 

cuja assunção seja indispensável à 

operação do sistema.

Art. 12 - Consideram-se como custos 

de capital a remuneração e a 

depreciação de capital investido na 

frota, bem como a depreciação e 

remuneração de capital investido em 

máquinas, instalações e equipamentos 

e a remuneração de almoxarifado.

Art. 13 - Consideram-se como 

integrantes do custo básico de 

administração:

I - custo de pessoal de administração: 

os custos relativos ao pessoal da 

administração serão obtidos através 

de coeficiente em relação ao custo de 

pessoal de tráfego (operação), a ser 

definido pelo Poder Executivo na 

planilha tarifária do sistema, parte 

integrante do edital de licitação e do 

contrato de concessão.

II - custo de despesas gerais: 

consideram-se aqueles custos 

necessários à execução dos serviços 

não vinculados diretamente à 

operação do sistema de transporte, e 

serão obtidos através de coeficiente 

mensal que incidirá em relação ao 

preço de um veículo equivalente 

completo, para cada veículo da frota 

total, a ser incluído na planilha do 

sistema, parte integrante do edital de 

licitação e do contrato de concessão.

III - custo de remuneração da diretoria: 

considera-se como custo de 

remuneração da diretoria o valor 

necessário, dentro das metas de 

eficiência, para o pagamento de pro 

labore mensal aos diretores 

necessários ao exercício das funções 

de direção da concessionária, e serão 

obtidos através de coeficiente mensal 

que incidirá em relação ao salário base 

(sem encargos) do motorista, por 

veículo da frota total, a ser incluído 

pelo Poder Executivo na planilha do 

sistema, parte integrante do edital de 

licitação e do contrato de concessão.

Art. 14 - Considera-se Custo Tributário 

os tributos, taxas e contribuições que 

incidem ou vierem a incidir sobre a 

receita e a movimentação financeira 

do sistema (atualmente PIS - COFINS - 

ISS - CPMF) sendo esse custo 

necessariamente vinculado à 

legislação vigente, consideradas as 

variações porventura existentes.

Art. 15 - Os itens componentes dos 

parâmetros de custo da planilha 

somente poderão ser modificados de 

comum acordo entre as partes, 

mantendo-se sempre o equilíbrio 

econômico financeiro do sistema e do 

contrato e sempre mediante consulta 

prévia ao Conselho Municipal de 

Transporte Coletivo.

Capítulo II

DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

TRANSPORTE COLETIVO

Art. 16 - Fica instituído o Conselho 

Municipal de Transporte Coletivo 

como órgão colegiado consultivo em 

deliberações que envolvam políticas 

públicas acerca do transporte coletivo 

urbano no Município de PARAÍBA DO 

SUL, compondo-se de membros do 

Poder Público, dos delegatários do 

serviço e representantes da Sociedade 

Civil, nos termos previstos nesta Lei.

Art. 17 - Os objetivos do Conselho 

Municipal de Transporte Coletivo do 

Município de PARAÍBA DO SUL são:

I - promover a participação da 

comunidade na formação de decisões 

relevantes acerca de políticas 

regulatórias de transporte coletivo 

urbano municipal;

II - elaborar proposições acerca de 

políticas regulatórias de transporte 

coletivo urbano municipal para análise 

pelo Poder Executivo;

III - participar, como órgão consultivo, 

da formação de decisões relevantes 

acerca de políticas regulatórias de 

transporte coletivo urbano municipal;

IV - aproximar as diversas classes de 

usuários do serviço público de 

transporte coletivo urbano do Poder 

Concedente e dos prestadores do 

serviço;

V - fornecer informações aos Poderes 

Públicos acerca da situação da 

prestação dos serviços de transporte 

coletivo urbano, ampliando o seu 

universo de elementos para fins de 

controle.

Parágrafo Único - O Conselho 

Municipal de Transporte Coletivo se 

manifestará, nos termos de suas 

competências, através de 

deliberações, cujos quoruns e 

procedimentos serão definidos em 

regimento interno, a ser elaborado e 

aprovado logo após a constituição do 

órgão, na forma do artigo a seguir.

Art. 18 - A composição específica do 

Conselho Municipal de Transporte 

Coletivo será definida por ato 

regulamentar do Poder Executivo, 

sendo que dois quartos de sua 

composição serão reservados a 

grupos de usuários; um quarto aos 

representantes do Poder Executivo e 

um quarto a representantes dos 

prestadores-delegatários.

Parágrafo Único - Os membros do 

Conselho não serão remunerados para 

essa função e nem obterão qualquer 

espécie de vantagens ou benefícios 

diretamente decorrentes de sua 

participação no referido órgão.

Capítulo III

DOS PRINCÍPIOS GERAIS

Art. 19 A região, cuja densidade 

demográfica viabilize a implantação 

do serviço de transporte coletivo, será 

considerada atendida sempre que sua 

população não esteja sujeita a 

deslocamento médio superior a 600 

metros para área urbana e 1.500 

metros para área rural, para acesso da 

residência ou do local de trabalho, 

para o ponto de transporte coletivo 

mais próximo.

§ 1º - Em áreas com características 

urbanas, que não estejam previstas 

como zona urbana na legislação 

vigente de perímetro urbano, o Poder 

Público poderá reduzir para até 600 

metros a distância média máxima 

admitida para o deslocamento dos 

usuários de suas residências ou locais 

de moradia ao ponto de transporte 

coletivo mais próximo.

§ 2º - Outros deslocamentos de 

distância inferior aos previstos neste 

artigo poderão ser tomados por 

referência na organização dos pontos 

de transporte coletivo.

Art. 20 O serviço público deve ser 

planejado de modo a alcançar ampla 

capilaridade e assegurar a socialização 

do atendimento, sendo que poderá o 

Poder Público utilizar de mecanismos 

de financiamento internos ou externos 

à concessão a financiar ou subsidiar a 

operação do serviço em regiões cuja 

densidade demográfica não viabilize 

economicamente o pagamento da 

tarifa técnica.

Parágrafo Único - Considera-se tarifa 

técnica, para os fins deste artigo, o 

valor idealmente considerado, por 

usuário, suficiente para viabilizar 

economicamente a prestação 

auto-sustentável do serviço público 

como um todo.

Art. 21 O Município, com base nas 

diretrizes de seu Plano Diretor, poderá 

firmar convênios ou contratar 

consórcios públicos com o Governo do 

Estado e/ou com os Municípios de sua 

região para, em cumprimento ao 

Estatuto das Cidades - Lei Federal nº 

10.257/2001, planejar e promover a 

integração regional de sistemas de 

transporte coletivo, desde que haja o 

cumprimento das normas do presente 

dereto e desde que integralmente 

respeitado o equilíbrio econômico 

financeiro dos contratos de concessão 

envolvidos.

§ 1º - A decisão de integrar o sistema 

de transporte municipal com sistemas 

de transporte de municípios vizinhos, a 

cargo do Poder Executivo Municipal, 

deverá, necessariamente, ser 

precedido de estudo técnico 

específico, acompanhado pelo 

Conselho Municipal de Transporte 

Coletivo, a ser instituído por lei.

§ 2º - No caso de a integração de 

sistemas ser efetuada mediante a 

contratação de Consórcio Público, 

além de observar, previamente, o 

disposto no parágrafo anterior, deverá 

ser precedida de aprovação de lei 

autorizativa específica e observar os 

demais requisitos da Lei Federal nº 

11.107/2005 e de seu Decreto 

Regulamentar.

§ 3º - Até que se realize a integração 

referida neste artigo fica mantido o 

ajuste firmado em forma de 

autorização pelos municípios de 

Paraíba do Sul e Vassouras para 

atender às linhas Paraíba do Sul para 

Andrade Costa e Paraíba do Sul para 

Vieira Cortez.

Art. 22 - O Poder Executivo Municipal, 

por razões de conveniência, 

oportunidade e eficiência, poderá se 

valer dos serviços da concessionária 

do transporte coletivo público para 

atender as linhas do transporte escolar 

municipal de responsabilidade da 

Prefeitura, integrando esse 

atendimento com o sistema de 

transporte coletivo público.

§ 1º - Para viabilizar o disposto nesse 

artigo, o Poder Executivo Municipal 

deverá celebrar termo aditivo ou 

contrato administrativo específico 

com a concessionária, em 

procedimento de inexigibilidade 

licitatória, por prazo renovável que 

não ultrapasse 60 meses, na forma do 

art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93.

§ 2º - O contrato administrativo a que 

se refere o parágrafo anterior deverá 

prever, como remuneração da 

concessionária, a ser arcada com 

recursos orçamentários municipais, 

valor nunca superior ao custo 

atualizado do quilômetro rodado do 

transporte coletivo público, apurado 

através da planilha tarifária da 

concessão desse serviço.

§ 3º - Acaso a integração do 

transporte coletivo público com o 

transporte escolar, através da 

assinatura do contrato a que se 

referem os parágrafos anteriores, 

interfira na equação econômico 

financeira da concessão daquele 

primeiro serviço, acarretando redução 

de encargos da concessionária, o 

Poder Público Municipal deverá 

promover a competente redução 

tarifária, em benefício dos usuários do 

sistema.

§ 4º - A integração do transporte 

coletivo público com o transporte 

escolar, a que se refere esse artigo, 

será possível através da criação de 

linhas especiais, exclusivas para os 

estudantes, ou integração da demanda 

usuária de transporte escolar nas 

linhas regulares do sistema, mediante 

a utilização de ônibus com modais 

específicos, tal como exigido pela 

legislação federal, estadual e municipal 

atinente ao transporte escolar.

§ 5º - O exercício da faculdade prevista 

no caput desse artigo, pelo Município, 

com a anuência da concessionária, não 

poderá jamais significar quebra de 

equilíbrio econômico-financeiro ou 

ensejar aumento de tarifa da 

concessão do transporte coletivo 

público.

§ 6º - A decisão de integrar o sistema 

de transporte coletivo público com o 

transporte escolar de 
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responsabilidade da Prefeitura 

Municipal deverá, necessariamente, ser 

precedida de estudo técnico e de 

impacto econômico e financeiro 

específico, acompanhado pelo 

Conselho Municipal de Transporte 

Coletivo, instituído pela presente lei, 

devendo sempre privilegiar a melhor 

integração logística possível entre o 

sistema público de transporte coletivo 

e as necessidades do transporte 

escolar com vistas a redução global 

dos custos de ambas modalidades de 

serviço.

Art. 23–Esta lei entra em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL-RJ, 

22 DE OUTUBRO DE 2018.

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

N O M E A R:

Rafaela Murta A. Vieira,  portadora do 

CPF 139.717.037.98,  para exercer o  

cargo comissionado de Coordenador I, 

da Secretaria Municipal de Saúde,  com 

efeitos retroativos a 01 de Outubro de 

2018; 

Tais Moreira Pereira,  portadora do 

CPF 117.258.487.75,  para exercer o  

cargo comissionado de Coordenador 

III, da Secretaria Municipal de 

Transportes, Obras e Projetos,  com 

efeitos retroativos a 19 de Setembro 

de 2018; 

Thainá Gonçalves Santana,  portadora 

do CPF 127.886.327.38,  para exercer o  

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Saúde,  com efeitos 

retroativos a 14 de Setembro de 2018;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  10 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

E X O N E R A R    a pedido,  Edna 

Pereira Gorito, do cargo de Auxiliar de 

Enfermagem ( Processo Seletivo 

Simplificado ), lotada na Secretaria 

Municipal de Saúde, a partir de 

01/10/2018, de  acordo com o 

Processo 2018/10/8683.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  17 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R    (  12 ) doze meses de 

Licença Premio, a Marta Maria 

Rodrigues, Professor I, lotada na 

Secretaria Municipal de Educação, no 

período de 01/02/2019 a 01/02/2020, 

de acordo com o processo 

2018/9/8266.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  18 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R    (  15 ) quinze meses 

de Licença Premio, a Rosali Menezes 

de Jesus Torres, Fonoaudióloga, 

lotada na Secretaria Municipal de 

Saúde, no período de 01/11/2018 a 

01/02/2020, de acordo com o 

processo 2018/8/7208.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  25 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R    (  18 ) dezoito meses 

de Licença Premio, a Viviane dos 

Santos Visconti, Psicóloga, lotada na 

Secretaria Municipal de Saúde, no 

período de 01/02/2019 a 01/08/2020, 

de acordo com o processo 

2018/10/8609.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  25 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Albertino Marcelino de Melo,   portador  

do  CPF  455.908.937.04 do cargo

comissionado de Coordenador II, da 

Secretaria Municipal de Transportes, 

Obras e Projetos, com efeitos

retroativos a 10 de Outubro de 2018;

Elizabeth Rocha da Silva Ferreira,  

portadora do CPF  cargo 

622.731.757.87, o  do do cargo 

comissionado de Coordenador III, da 

Secretaria Municipal de Governo, com 

efeitos retroativos a 01 de bro de  

Outubro de 2018; 

Lucia Almeida de Oliveira Batitucci , 

portadora do  CPF 006.264.137.96, 

cargo cargo comissionado de Oficial 

de Programas Municipais B, da 

SecretaRia Municipal de Saúde,  com 

efeitos  a 19

de Outubro de 2018;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  30 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

N O M E A R:

Carlos Jose Victor dos Santos,  

portador  do  CPF 110.986.997.50 para

exercer o cargo comissionado de 

Oficial de Programas Municipais B, da  

Secretaria  Municipal   de

Obras, com efeitos retroativos a 04 de 

Outubro de 2018; 

Elizabeth Rocha da Silva Ferreira,  

portadora  do   CPF 622.731.757.87

para exercer o cargo comissionado de 

Oficial de Programas Municipais B, da 

Secretaria Municipal 

de Governo, com efeitos retroativos a 

01 de Outubro de 2018; 

Elizabeth Vitor dos Santos,   portadora   

do CPF   084.653.417.70   para

exercer o do cargo  comissionado de  

Assistente  Operacional     da      

Educação,      com      efeitos

 retroativos 01 de Agosto de 2018; 

Emanuel Vitor  Soares da Silva,   

portador     do     CPF  144.473.937.94

para   exercer   o    cargo    

comissionado   de   Assistente 

Operacional da Educação, da 

Secretaria  

Municipal de Educação, com efeitos 

retroativos a 24 de Novembro de 2018; 

Herika de Almeida Pinto,  portadora    

do     CPF 102.061.967.84,    para

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria  

Municipal    de    Educação,   com  

efeitos retroativos a 02 de Outubro de 

2018; 

Jose Roberto Carvalho Farinelli,       

portador  do   CPF 119.160.496.99

para exercer o cargo comissionado de 

Coordenador II, da Secretaria      

Municipal  de  Transportes, 

Obras e Projetos, com efeitos 

retroativos a 10 de Outubro de 2018; 

Lucia Almeida de Oliveira Batitucci ,   

portadora   do      CPF    cargo   

006.264.137.96, do cargo 

comissionado de Coordenador I,    da   

Secretaria Municipal   de Saúde, 

com efeitos retroativos a 19 de 

Outubro de 2018; 

Marcio Alves Vasconcelos,  portador    

do    CPF 074.032.847.63,  para

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da Secretaria 

Municipal de Governo, com efeitos 

retroativos a 08 de Outubro de 2018;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL,  30 DE OUTUBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

E R R A T A

- NA PORTARIA 151/2018, ONDE SE LÊ 

ELISABETE MARIA DO N SOUZA, 

ASSESSOR II O CORRETO É 

ASSESSOR III

- NA PORTARIA 151/2018, ONDE SE LÊ 

MARIA ADELAIDE P CORDEIRO, 

ASSESSOR II, O CORRETO É 

COORDENADOR I

- NA PORTARIA 1512018, ONDE SE LÊ 

ZILDA APARECIDA NASCIMENTO DA 

SILVA, ASSISTENTE OPERACIONAL 

DA EDUCAÇÃO, O CORRETO É 

OFICIAL DE PROGRAMAS 

MUNICIPAIS b, DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

PUBLICAÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

oPregão Presencial nº 080/2018 – 

Processo Licitatório nº 086/2018, cujo 

objetivo é a Seleção de empresas 

especializadas para Composição do 

Quadro geral de Registro de Preços 

para eventuais fornecimentos de 

CESTAS BÁSICAS, atendendo à 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Direitos Humanos. O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

se dará no dia21/11/2018 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. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 01 de novembro de 2018 – 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 081/2018 – 

Processo Licitatório nº 087/2018, cujo 

objetivo é a Seleção de empresas 

especializadas para Composição do 

Quadro geral de Registro de Preços 

para eventuais fornecimentos de 

UNIFORMES, atendendo à Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos. O Credenciamento 

e o recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” se dará no 

dia21/11/2018 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: 

(24)2263-4469. Paraíba do Sul, 01 de 

novembro de 2018 – Alessandro 

Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 082/2018 – 

Processo Licitatório nº 088/2018, cujo 

objetivo é a Seleção de empresas 

especializadas para Composição do 

Quadro geral de Registro de Preços 

para eventuais fornecimentos de  

MATERIAIS ELÉTRICOS e 

HIDRÁULICOS para manutenção, 

atendendo às Secretarias Municipais 

de Assistência Social e Direitos 

Humanos e de Educação. O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

se dará no dia22/11/2018 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. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 01 de novembro de 2018 – 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 083/2018 – 

Processo Licitatório nº 089/2018, cujo 

objetivo é a Seleção de empresas 

especializadas para Composição do 

Quadro geral de Registro de Preços 

para eventuais PRESTAÇÕES DE 

SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA 

SÉPTICA nas Unidades Escolares, 

atendendo à Secretaria Municipal de 

Educação. O Credenciamento e o 

recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” se dará no 

dia22/11/2018 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: 

(24)2263-4469. Paraíba do Sul, 01 de 

novembro de 2018 – Alessandro 

Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

oPregão Presencial nº 084/2018 – 

Processo Licitatório nº 090/2018, cujo 

objetivo é a contratação de Instituição 

Financeira autorizada pelo Banco 

Central, para a prestação de serviços 

de pagamento, com exclusividade, de 

subsídios, vencimentos, proventos, 

demais parcelas estipendiais e 

indenizatórias aos servidores e 

membros do quadro de funcionários 

do Município, doravante denominados 

BENEFICIÁRIOS, mediante crédito a 

ser efetuado em contas correntes ou 

contas salários, sem qualquer custo ou 

ônus para estes órgãos ou aos seus 

membros e servidores.. O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

se dará no dia14/11/2018 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. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 01 de novembro de 2018 – 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

ERRATA - A PREFEITURA MUNICIPAL 

DE PARAÍBA DO SUL, ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO, torna público que, 

no Item 4.1 – POLÍTICA TARIFÁREA, 

do ANEXO II, PROJETO BÁSICO, 

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, do 

Edital de Licitação nº 085/2018 - 

Concorrência Pública nº 001/2018, 

onde se Lê Idoso com idade igual ou 

superior a 60 anos e inferior a 65 anos 

– Leia-se: Idoso com idade igual ou 

superior a 65 anos. Publicação por 

incorreção. Paraíba do Sul/RJ, 31 de 

outubro de 2018. Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE SEGUNDO TERMO 

ADITIVO

Processo: 2018/9/7761

O b j e t o : R e e q u i l í b r i o 

Econômico-Financeiro (Diesel S10)

Contratante: Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul 

Contratada: Posto de Gasolina 

Gauchão de Três Rios Ltda

Período:Vigência da Ata de Registro 

de Preços (inalterada)

Valor Antes da Correção: R$ 3,68 (três 

reais e sessenta e oito centavos), por 

Litro

Valor Após Correção: R$ 3,90 (três 

reais e noventa centavos), por Litro

Recurso: Tesouro Municipal

Data Aditivo: 06/09/2018

Amparo Legal:Art. 65, Inciso II, Letra 

“d”, da Lei nº 8.666 de 21.06.93.


