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 A oportunidade de ser 

premiado no sorteio do IPTU 2018 de 

Paraíba do Sul será ainda maior. As 

chances aumentaram porque este ano 

serão 40 prêmios sorteados pela 

Prefeitura Municipal, sendo 10 

geladeiras, 10 televisores, 10 bicicletas 

e 10 tablets.

 Para participar do sorteio, os 

contribuintes do município devem 

pagar a primeira parcela ou quitarem 

de maneira integral o IPTU 2018 até o 

dia 15 de agosto, próxima quarta-feira. 

Todos que optarem por pagar de 

forma integral o valor do IPTU até o dia 

15 terão direito a um desconto de 20%.

 Este ano o carnê do IPTU não 

será entregue em casa. Para retirar o 

carnê é preciso comparecer ao prédio 

da Prefeitura Municipal com o carnê do 

IPTU 2017 em mãos e procurar o setor 

de Tributos, de segunda a sexta-feira, 

de 8h30 as 18h.

 Outra forma segura de retirar 

o carnê é pelo site oficial da prefeitura 

no endereço eletrônico 

http://paraibadosul.rj.gov.br/. Para 

realizar a impressão do carnê no site, 

basta ter o número de inscrição do 

imóvel em mãos. Caso o número de 

inscrição possua no final o dígito 0 

(zero) é preciso retirá-lo.

 O pagamento do IPTU deve 

ser feito nas casas lotéricas ou 

agências bancárias do Banco do Brasil 

(somente para clientes BB), Caixa 

Econômica Federal, Itaú ou Bradesco 

em qualquer lugar do Brasil. A data do 

sorteio dos 40 prêmios do IPTU 2018 

será definida em breve.

Sorteio do IPTU 2018 terá 40 prêmios

Os carnês do IPTU não serão entregues em casa e deverão ser retirados na Prefeitura ou no site oficial
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ATOS DO GOVERNO

ATOS

Ato n° 021/2018

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, Dr Alessandro 
Cronge Bouzada, no exercício de suas atribuições legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas na Lei Orgânica Municipal, 
Resolve:
Exonerar a pedido, o funcionário Samuel Carneiro Broilo, CPF 050.684.836-13, no 
cargo de livre nomeação e execução de Secretario Municipal de Obras, transporte 
e Projetos, a partir de 06/08/2018.
Registre, publique-se, cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ, em 06 de Agosto de 2018.

Ato n° 022/2018

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, Dr Alessandro 
Cronge Bouzada, no exercício de suas atribuições legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas na Lei Orgânica Municipal, 
Resolve:
Nomear, o funcionário Maurílio Silva Costa, CPF 579.701.496-34, do cargo de livre 
nomeação e execução de Secretário Municipal de Obras, Transporte  Projetos, com 
efeitos desde 06/08/2018.
Registre, publique-se, cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ, em 06 de Agosto de 2018.

DECRETOS

DECRETO N.º 1.604/2018

ALTERAO DECRETO N° 1.590/2018, QUE TRATA DO REAJUSTE TARIFÁRIO DO 
SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Alessandro Cronge Bouzada, no 
uso de suas atribuições legais, previstas no inciso XIX, do art. 67, da Lei Orgânica 
Municipal, e
CONSIDERANDO, a necessidade de atendimento ao interesse público, e
CONSIDERANDO, os itinerários das linhas abaixo,
D E C R E T A :
Art. 1º. Fica alterado o Decreto Municipal n° 1.590/2018, cujo objeto é o reajuste da 
tarifa de ônibus, passando a vigorar, a partir de 09 de agosto de 2018, com redução 
do valor nas linhas que seguem abaixo com seus respectivos valores, já atualizados:

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
demais disposições em contrário.
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Faço saber que a Câmara Municipal de 
Vereadores aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei:    
Art. 1º - Fica concedido reajuste salarial 
de 03,00% (três por cento), sobre a 
Tabela de Vencimentos dos Servidores 
Efetivos do Quadro Permanente da 
Câmara Municipal de Paraíba do Sul.
 § 1º - O Anexo I da Lei nº 3.395 de 11 de 
Julho de 2017, que dispõe sobre a 
Tabela de Vencimentos dos Cargos 
Efetivos, passa a vigorar com a redação 
do Anexo I desta presente Lei.
§ 2º - O Anexo II da Lei n° 3.395 de 11 de 
Julho de 2017, que dispõe sobre a 
tabela de vencimentos dos cargos em 
comissão (DAS), permanece inalterado, 
vigorando de acordo com a tabela do 
Anexo II desta presente lei.
§ 3º - Os níveis da Tabela de 
Vencimentos do Quadro Permanente e 

os símbolos da Tabela de 
Vencimentos do Quadro 
Comissionado que não atingirem 
o valor correspondente ao 
Salár io Mínimo Nacional vigente,  
após a publ icação desta Lei ,  
serão automaticamente 
reajustados para o valor do 
Salár io Mínimo Nacional em 
vigor.
 Art .  2º -  Os proventos de 
Inatividade da Câmara Municipal  
de Paraíba do Sul serão 
reajustados de acordo com o 
percentual concedido no Artigo 
1º  desta Lei .
 Art .  3º- As despesas geradas 
por esta Lei ,  correrão por conta 

do orçamento financeiro do 
exercício de 2018 da Câmara 
Municipal  de Paraíba do Sul .
Art .  4º- Esta Lei  entrará em 
vigor na data de sua publ icação, 
com efeitos financeiros 
retroativos a 1º  de Maio de 2018.
 Art .  5º- Revogam-se as 
disposições em contrário.
Paraíba do Sul ,  09 de Agosto de 
2018.

Eleição da  Presidenta  do 
Conselho 
Municipal  de Assistência Social  
e Direitos Humanos.
O CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, 
cr iado pela Lei  nº 1866 de 22 de 
abri l  de 1996, no uso de suas 
atr ibuições legais ,
RESOLVE:
Art .  1º  – Eleger,  nos termos da 
Ata n 006/2018,  de 02 de 
Agosto de 2018,  a nova 
Presidenta do Conselho 

Municipal  de Assistência Social  
e Direitos Humanos,  a Senhora 
Jul iane Duarte da Si lva Peters.  
Art .  2º As atr ibuições da 
Presidenta são aquelas 
constantes no Regimento 
Interno do CMAS de Paraíba do 
Sul .
Art .  3º – Esta Resolução entrará 
em vigor na data de sua 
publ icação, revogadas as 
disposições em contrário.
Paraíba do Sul ,  08 de Agosto de 
2018.

Paraíba do Sul, 09 de agosto de 2018.

DECRETO N.º 1.603/2018

EMENTA: SUPLEMENTA O ORÇAMENTO 
DO INSTITTUO DE PREVIDÊNCIA DE 
PARAÍBA DO SUL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS 
O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, 
Dr. Alessandro Cronge Bouzada, usando 
das atribuições legais e de acordo com a 
autorização legislativa contida na Lei 
Orçamentária Municipal nº 3.435, de 19 de 
dezembro de 2017,
DECRETA:
Art. 1º - Fica suplementada no orçamento 
vigente do PREVSUL – Instituto de 
Previdência de Paraíba do Sul, a seguinte 
dotação orçamentária:
PREVSUL – Instituto de Previdência de 
Paraíba do Sul
PT – 09.122.0702.2.136
3.1.90.11.99.00.00.00.0038 – Vencimentos 
e Vantagens - Outros   16.000,00
TOTAL   R$ 16.000,00
Art. 2º - Os recursos para a suplementação 
prevista no art. 1º provêm da anulação, no 
orçamento vigente do PREVSUL – 
Instituto de Previdência de Paraíba do Sul, 
da seguinte dotação orçamentária:
PREVSUL – Instituto de Previdência de 
Paraíba do Sul
PT – 09.122.0702.2.136
3.1.90.13.02.00.00.00.0038 – Obrigações 
Patronais - INSS 16.000,00
TOTAL   R$ 16.000,00
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação, consideradas 
revogadas as disposições que lhes sejam 
contrárias ou incompatíveis.
Paraíba do Sul, 09 de Agosto de 2018.

LEI

LEI N° 3.473, DE 09 DE AGOSTO DE 2018
EMENTA: CONCEDE REAJUSTE 
SALARIAL PARA OS CARGOS EFETIVOS 
DO QUADRO PERMANENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO 
SUL, CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 
37, INCISO X DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL E EM CONFORMIDADE COM O 
ARTIGO 136 DA LEI N° 3.229/2015, QUE 
DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO 
ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS DE PARAÍBA DO SUL E DÁ 
OUTRAS  PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, 
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O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, Dr Alessandro 
Cronge Bouzada, no exercício de suas atribuições legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas na Lei Orgânica Municipal, 
Resolve:
Exonerar a pedido, o funcionário Samuel Carneiro Broilo, CPF 050.684.836-13, no 
cargo de livre nomeação e execução de Secretario Municipal de Obras, transporte 
e Projetos, a partir de 06/08/2018.
Registre, publique-se, cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ, em 06 de Agosto de 2018.

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, Dr Alessandro 
Cronge Bouzada, no exercício de suas atribuições legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas na Lei Orgânica Municipal, 
Resolve:
Nomear, o funcionário Maurílio Silva Costa, CPF 579.701.496-34, do cargo de livre 
nomeação e execução de Secretário Municipal de Obras, Transporte  Projetos, com 
efeitos desde 06/08/2018.
Registre, publique-se, cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ, em 06 de Agosto de 2018.

ALTERAO DECRETO N° 1.590/2018, QUE TRATA DO REAJUSTE TARIFÁRIO DO 
SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Alessandro Cronge Bouzada, no 
uso de suas atribuições legais, previstas no inciso XIX, do art. 67, da Lei Orgânica 
Municipal, e
CONSIDERANDO, a necessidade de atendimento ao interesse público, e
CONSIDERANDO, os itinerários das linhas abaixo,
D E C R E T A :
Art. 1º. Fica alterado o Decreto Municipal n° 1.590/2018, cujo objeto é o reajuste da 
tarifa de ônibus, passando a vigorar, a partir de 09 de agosto de 2018, com redução 
do valor nas linhas que seguem abaixo com seus respectivos valores, já atualizados:

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
demais disposições em contrário.

 O prefeito Doutor Alessandro 

recebeu a população em seu gabinete 

na manhã de hoje, dia 14 de agosto, 

para a 6ª edição do Café com Prefeito, 

uma ação inédita nas prefeituras da 

região e que visa ampliar a 

participação popular na gestão do 

município.

 Doutor Alessandro escutou as 

sugestões de todos os presentes, 

apresentou as principais realizações e 

projetos do atual governo e esclareceu 

as dúvidas através de informações e 

dados oficiais da Prefeitura.

 Durante o café, diversos temas 

como saúde, transporte, IPTU, 

segurança pública, entre outros 

assuntos foram abordados pelos 

participantes e mais uma vez Doutor 

Alessandro respondeu a todas as 

questões de maneira transparente.

 A moradora do bairro Barão 

de Angra, Maria de Fátima José, 

participou desta edição do Café com 

Prefeito e elogiou a iniciativa.

 A gente vê muita coisa na 

internet, mas hoje eu vim aqui 

pessoalmente e esclareci minhas 

dúvidas. A situação está difícil em 

todos os lugares devido à crise no país. 

Douto Alessandro sempre foi uma 

grande pessoa, e eu sugiro que todos 

venham tomar este café com ele ou 

procure ele na prefeitura.” – disse 

Maria de Fátima.

 O Café com Prefeito é 

realizado mensalmente e para se 

inscrever basta acessar o site da 

prefeitura e preencher o cadastro de 

inscrição.

Café com Prefeito chega à 6ª edição

Faço saber que a Câmara Municipal de 
Vereadores aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei:    
Art. 1º - Fica concedido reajuste salarial 
de 03,00% (três por cento), sobre a 
Tabela de Vencimentos dos Servidores 
Efetivos do Quadro Permanente da 
Câmara Municipal de Paraíba do Sul.
 § 1º - O Anexo I da Lei nº 3.395 de 11 de 
Julho de 2017, que dispõe sobre a 
Tabela de Vencimentos dos Cargos 
Efetivos, passa a vigorar com a redação 
do Anexo I desta presente Lei.
§ 2º - O Anexo II da Lei n° 3.395 de 11 de 
Julho de 2017, que dispõe sobre a 
tabela de vencimentos dos cargos em 
comissão (DAS), permanece inalterado, 
vigorando de acordo com a tabela do 
Anexo II desta presente lei.
§ 3º - Os níveis da Tabela de 
Vencimentos do Quadro Permanente e 

os símbolos da Tabela de 
Vencimentos do Quadro 
Comissionado que não atingirem 
o valor correspondente ao 
Salár io Mínimo Nacional vigente,  
após a publ icação desta Lei ,  
serão automaticamente 
reajustados para o valor do 
Salár io Mínimo Nacional em 
vigor.
 Art .  2º -  Os proventos de 
Inatividade da Câmara Municipal  
de Paraíba do Sul serão 
reajustados de acordo com o 
percentual concedido no Artigo 
1º  desta Lei .
 Art .  3º- As despesas geradas 
por esta Lei ,  correrão por conta 

do orçamento financeiro do 
exercício de 2018 da Câmara 
Municipal  de Paraíba do Sul .
Art .  4º- Esta Lei  entrará em 
vigor na data de sua publ icação, 
com efeitos financeiros 
retroativos a 1º  de Maio de 2018.
 Art .  5º- Revogam-se as 
disposições em contrário.
Paraíba do Sul ,  09 de Agosto de 
2018.

RESOLUÇÃO

Resolução nº 007, de 08 de 
Agosto de 2018.
Eleição da  Presidenta  do 
Conselho 
Municipal  de Assistência Social  
e Direitos Humanos.
O CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, 
cr iado pela Lei  nº 1866 de 22 de 
abri l  de 1996, no uso de suas 
atr ibuições legais ,
RESOLVE:
Art .  1º  – Eleger,  nos termos da 
Ata n 006/2018,  de 02 de 
Agosto de 2018,  a nova 
Presidenta do Conselho 

Municipal  de Assistência Social  
e Direitos Humanos,  a Senhora 
Jul iane Duarte da Si lva Peters.  
Art .  2º As atr ibuições da 
Presidenta são aquelas 
constantes no Regimento 
Interno do CMAS de Paraíba do 
Sul .
Art .  3º – Esta Resolução entrará 
em vigor na data de sua 
publ icação, revogadas as 
disposições em contrário.
Paraíba do Sul ,  08 de Agosto de 
2018.
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Paraíba do Sul, 09 de agosto de 2018.

EMENTA: SUPLEMENTA O ORÇAMENTO 
DO INSTITTUO DE PREVIDÊNCIA DE 
PARAÍBA DO SUL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS 
O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, 
Dr. Alessandro Cronge Bouzada, usando 
das atribuições legais e de acordo com a 
autorização legislativa contida na Lei 
Orçamentária Municipal nº 3.435, de 19 de 
dezembro de 2017,
DECRETA:
Art. 1º - Fica suplementada no orçamento 
vigente do PREVSUL – Instituto de 
Previdência de Paraíba do Sul, a seguinte 
dotação orçamentária:
PREVSUL – Instituto de Previdência de 
Paraíba do Sul
PT – 09.122.0702.2.136
3.1.90.11.99.00.00.00.0038 – Vencimentos 
e Vantagens - Outros   16.000,00
TOTAL   R$ 16.000,00
Art. 2º - Os recursos para a suplementação 
prevista no art. 1º provêm da anulação, no 
orçamento vigente do PREVSUL – 
Instituto de Previdência de Paraíba do Sul, 
da seguinte dotação orçamentária:
PREVSUL – Instituto de Previdência de 
Paraíba do Sul
PT – 09.122.0702.2.136
3.1.90.13.02.00.00.00.0038 – Obrigações 
Patronais - INSS 16.000,00
TOTAL   R$ 16.000,00
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação, consideradas 
revogadas as disposições que lhes sejam 
contrárias ou incompatíveis.
Paraíba do Sul, 09 de Agosto de 2018.

EMENTA: CONCEDE REAJUSTE 
SALARIAL PARA OS CARGOS EFETIVOS 
DO QUADRO PERMANENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO 
SUL, CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 
37, INCISO X DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL E EM CONFORMIDADE COM O 
ARTIGO 136 DA LEI N° 3.229/2015, QUE 
DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO 
ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS DE PARAÍBA DO SUL E DÁ 
OUTRAS  PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, 
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 Começou segunda-feira, dia 

06 de agosto e vai até o dia 31 deste 

mês, a Campanha de Vacinação 

contra Polio e Sarampo. O público 

alvo é crianças de um ano a quatro 

anos completos. Os responsáveis 

deverão levar os cartões de vacinas 

das crianças para avaliação. A 

vacinação acontecerá das 8h às 15h, 

de segunda à sexta-feira no Materno 

Infantil.

Poliomelite

Vacina é a única opção de proteção 

contra doença

 A poliomielite é uma doença 

causada por um vírus e na maior parte 

dos casos apresenta sintomas como 

febre, vômitos, prisão de ventre e dor 

de garganta. Mas cerca de um por 

cento das crianças acometidas pela 

doença podem desenvolver a forma 

mais grave, chamada paralisia infantil. 

Essas crianças acabam desenvolvendo 

sequelas permanentes, insuficiência 

respiratória e, em alguns casos, podem 

até morrer. A poliomielite não tem 

tratamento específico. A melhor forma 

de evitar a doença se dá por meio da 

vacinação.

 Então fique atento! No Brasil, a 

vacina é oferecida nos postos de saúde 

da rede municipal e durante as 

campanhas nacionais de vacinação. A 

vacina contra poliomielite deve ser 

administrada aos dois, quatro e seis 

meses de vida. O primeiro reforço é 

feito aos 15 meses e o outro entre 

quatro e seis anos de idade. Também é 

necessário vacinar-se em todas as 

campanhas.

Sarampo

Doença erradicada pode voltar ao país

 O sarampo é uma doença 

infecciosa e extremamente contagiosa, 

que pode até mesmo levar à morte. Ela 

é transmitida da pessoa doente ao 

tossir, espirrar, falar ou respirar. A 

melhor forma de evitar o sarampo é a 

vacinação, já que não existe um 

tratamento específico contra a 

doença. Atualmente, o país enfrenta 

dois surtos de sarampo, um em 

Roraima, onde há 200 casos da 

doença, e outro no Amazonas, que já 

contabiliza 265. Além disso, o Rio de 

Janeiro tem dois casos confirmados e 

18 em investigação. Outros casos 

isolados foram identificados nos 

estados de São Paulo, Rio Grande do 

Sul e Rondônia, mas são pessoas que 

vieram de outros países ou de estados 

onde o sarampo foi confirmado.

 O esquema vacinal contra o 

sarampo para crianças é de uma dose 

aos 12 meses – chamada tríplice viral; e 

outra aos 15 meses de idade - a tetra 

viral.

Campanha de Vacinação contra Poliomelite 
e Sarampo começa em Paraíba do Sul


